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1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,  eszközei,  

eljárásai   

 

Intézményünk a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség fenntartása alatt 

működik. 

Célul tűztük ki, hogy mindent megadjunk gyermekeinknek, amire jövőjüket építhetik. Szellemi 

alapot a továbbtanuláshoz és erkölcsi alapot a talpon maradáshoz. Ezt szimbolizálja az iskola 

kapujával szemben álló fa, az élet fája. Milyen erkölcsi alapot? Akavia ben Máhélél, a 

Szinedrion tagja, az 1. században ezt tanította 

 

„ Gondold meg honnan jöttél, hová tartasz, és ki előtt kell számot adni!” 

 

Honnan jöttél? …. Szerte a világon az emberek keresik a gyökereiket, a törzset – azt, ahonnan 

erednek. Egy népnek, aki nem ismeri múltját, nincs jövője. Ha arra gondolunk, honnan jöttünk, 

gondoljunk a fára, az élet fájára. Nézzük meg jól: alapján a gyökerek, rajta körkörösen, mint 

amilyen az élet folyása, Hilél híres mondása áll: 

 

„ Ha nem én magamért, ki értem? 

Ha csak magamért, mi vagyok én? 

Ha nem most, akkor mikor?” 

 

Ez a gondolatsor az örök körforgás, a zsidó gyökereket, és azt a zsidó identitást jelképezi, amit 

az iskolában diákjaink kapnak. 

Hova tartasz? Ez tőlünk és gyermekeinktől függ. A fa ágai két kőtáblára támaszkodnak, 

melyekre a tízparancsolat van írva. A jobb oldalon egy gyökér áll ki méltósággal, erővel. Ha a 

törvényeinkre támaszkodva élünk, az olyan, mint amikor a fa gyökere megerősödik és levelek, 

ágak hajtanak ki belőle, mert magasra nőhetnek.  Tőlük függ, hogy a rügyező vagy terméketlen 

fához hasonlítanak-e majd? 

 

A Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási Intézményben folyó nevelő-oktató munka 

alapvető célja a magas szintű tanulmányi eredményesség, az iskolai közösségépítés, diákjaink 

sokoldalú személyiségfejlesztése, melynek szerves részét alkotja az egészséges életmódra 

nevelés. 

Az elmúlt évek során bővült és kikristályosodott intézményünk arculata. A magas színvonalú, 

igényes világi oktatás és a hiteles, az egész személyiség fejlődésére hatással bíró zsidó nevelés 

mellett iskolánk a zsidó közélet és társadalmi élet több generációra kiterjedő központjaként a 

családok számára is elérhetővé teszi a zsidó kultúrát. 

 

 

Bevezetjük gyermekeinket a zsidóság írott és szóbeli tanainak világába, a zsidó élet mindennapi 

gyakorlatába, megismertetjük őket a zsidó hagyományokkal és a zsidóság történetével, 

kultúrájával a szülőhazában és a világ más részein.  

Az Intézmény létrehozásakor – és a mai napon is – a kelet-európai régió egyetlen ortodox zsidó 

iskolája, amelynek legfontosabb feladatai: 
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- a szervezeten belüli és kívüli nevelés-oktatás, korszerű műveltség megalapozása 

- a magyar nevelési-oktatási tantervi követelmények teljesítése 

- a zsidó vallásos világnézet és erkölcsiség formálása és elmélyítése 

- a zsidósághoz való kötődés erősítése, a zsidó identitás vállalására való nevelés 

- a hitélettel kapcsolatos kulturális és művészi tevékenység 

- a zsidó vallással kapcsolatos ismeretterjesztés 

- a zsinagógai, vallási élet támogatása, oktatása 

- a héber nyelv és kultúra tanítása, oktatása, terjesztése 

- a zsidó kultúra támogatása, terjesztése, örökségének kutatása, megóvása 

- az antiszemitizmus elleni küzdelem támogatása, 

- a zsidó közélet támogatása 

 

 

A közismereti tárgyak oktatásánál legfontosabb célkitűzésünk, hogy diákjainkat a világban 

eligazodni képes, igényes, ismereteiket szintetizálni tudó emberekké neveljük, akik alkalmasak az 

együttműködésre, és az egymástól és egymással történő életfogytig való tanulásra. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a kritikus gondolkodásra, a vitakészség kialakítására és az önálló 

ismeretszerzési technikák elsajátítására. 

 

Az idegen nyelvek oktatására nagy súlyt helyezünk. Tanulóink számára az angol és héber nyelv 

tanulása kötelező. Első osztálytól indítjuk az angol és a héber nyelv tanulását játékos, szóbeli, 

készségfejlesztő formában. Ez az óvodában folyó héber nyelvi előkészítésre alapozva történik. 

Külföldi levelező kapcsolatot tarthatnak fenn tanulóink angol vagy héber nyelven, nemzetközi 

projektekben vehetnek részt. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy végzőseink mindkét oktatott 

nyelvből nyelvvizsgát és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, emelt szintű érettségit 

szerezhetnek. 

 

 

Bölcsődénkbe és a családi bölcsődébe 3 éves korig, óvodánkba 3 éves kortól az általános 

iskolaérettség eléréséig járhatnak a gyermekek, a törvény szerinti életkorig. Az iskola 8 + 4-es 

szerkezetű. Megfelelő létszám esetén lehetőség van szakképző program választására (pincér, 

szakács). 

 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. A motiváció és a magabiztosság a kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A pozitív attitűd tanulás iránti motivációt feltételez. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 
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A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb 

társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári 

kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

Énkép, önismeret 

Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az 

önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagunkért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és 

az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

 

Hon- és népismeret 

A NAT a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, 

hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

ösztönzi. 

 

Zsidó nevelés 

Célunk, hogy tanulóink ismerjék és ápolják a zsidó vallási hagyományokat. Változatos 

formákban tudjanak meg minél többet a zsidó kultúráról és történelemről. Egységben lássák a 

vallásos hagyományt és a világi ismereteket. Kapcsolatot építsenek ki a világ más tájain élő 

zsidó fiatalokkal. 

 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. Érezzék magukat az EU polgárainak. Ismerjék és tartsák szem előtt az 

EU prioritásait. 

 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A felnőtt szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Az iskolának – a 

tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 

Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a 

képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi 

beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és 

állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. 

 

A vizuális és a zenei művészeti képzésünk tanulóink esztétikai fejlődését, kreativitásuk 

kibontakoztatását, önkifejezésüket szolgálja. 
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1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskolának segítenie kell azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészségi állapotát javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az 

egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 

 

a) Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 fejlesztjük a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

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

tényezőit. Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- helyes öltözködés, 

- veszélyhelyzetek egyéni és közös megelőzése, kezelése, 

- közlekedési szabályok ismerete, betartása, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

- veszélyes anyagok, készítmények kezelése, 

- a családi és kortárs kapcsolatok, 

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- családi életre nevelés területén. 

 

 b) Az iskolai egészségfejlesztő program szereplői: 

- a tanulók, 

- az intézményvezető és helyettesek, 

- a tantestület (kiemelt szerepük van a testnevelőknek, biológia szakos tanároknak és az 

osztályfőnököknek valamint az egészségfejlesztésben képzett pedagógiai-pszichológiai 

szakembereknek), 

- a szülők (folyamatos az együttműködésünk a családdal az állapotfelmérésben, a konkrét 

helyzetek megoldásában. A nehézséget természetesen itt is azok az esetek okozzák, 

amikor a gyermek problémája a családi háttérből ered, természetesen ebben a helyzetben 

is a partneri együttműködésre törekszünk) 

- az iskolaorvos és a védőnő (a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában 

foglalja a testi, az érzelmi és intellektuális fejlődés követését, és a kóros elváltozások korai 
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felismerését, gondozását; egészségnevelési, felvilágosítási feladatok ellátása, a tanulók 

egészséges környezetének ellenőrzése) 

- iskolafogászat (évente vesz részt minden tanulónk fogászati szűrővizsgálaton) 

- az iskolapszichológus (a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít, szakmai ismeretei 

révén, olyan területeken adhat segítséget a tantestületnek, amelyek felismerése, 

problémakezelése speciális felkészültséget követel) 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

- rendőrség (biztonságos internethasználat, kerékpáros közlekedés), 

- tűzoltóság – tűzvédelem, a dohányzás visszaszorítása illetve korlátok közé szorítása 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának feladata, a pedagógus életvitele 

példaértékű. 

 

c) Kiemelt területek: 
- az alkohol- és a drog prevenció, 

- az egészséges táplálkozásra nevelés, 

- az aktív testmozgás, és a mozgásszervi betegségek csökkentése, 

- a mentális betegségek megelőzése, 

- családi életre nevelés, 

- az elemi elsősegélynyújtás szabályainak elméleti és gyakorlati elsajátítása. 

 

d) Az osztályfőnöki órákon az egészségneveléssel kapcsolatban a kötelezően feldolgozandó 

témák: 
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete (testi higiénia) 

- egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek felismerése és ismerete 

- az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatok (gyógyszerhasználat) 

- elsősegély-nyújtási ismeretek 

- barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

- személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- tanulás és tanulás technikái 

- rizikóvállalás és kockázatai (közlekedés, személyes biztonság) 

- szenvedélybetegségek elkerülése (alkohol, dohányzás, drog, játékszenvedély) 

- a természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége 

 

e) Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos 

egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; úszás; az iskolai sportkör 

foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; 

 Elsősorban a biológia, a természetismeret, a kémia, a fizika tantárgyak, valamint az ötödik 

– tizenkettedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele. 

 egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése. 

  kirándulások szervezése, nyári napközis tábori program; 
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1.4  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Intézményünk vallási jellegéből fakadóan alapvető követelmény, illetve következmény az egység, 

egymás elfogadása, kölcsönös tisztelete. „Szeresd felebarátodat, mint önmagad!” - írja Hillél. 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskolánk valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 

mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, 

személyiségével. 

Intézményünkben kóser étkezést biztosítunk. 

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 Tanórák: judaisztika, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, a pozitív megerősítés 

segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt értékelési és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 Nevelje a tanulókat egymás segítésére és tiszteletére. 

 Átgondolt tevékenység pedagógiai irányításával biztosítjuk, hogy a különböző 

tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás 

érzését. 

 A sokoldalú és változatos tanórán kívüli fogalakozások szervezésével járulunk hozzá a 

közösségi magatartás erősítéséhez. 

Pedagógusaink szakmai-pedagógiai tudásuk állandó fejlesztésével, kreativitásukkal, tanulókat 

segítő empátiával igyekeznek igazi közösséget formálni. 

A szorgalmi időben megtartandó ünnepeink, s a hozzá tartozó programok remek alkalmakat 

teremtenek a fenti célok egyfajta megvalósítására. A hagyományos iskolai rendezvényeken 

(tanévnyitó, tanévzáró, Yom Jerusalem, a végzős növendékek búcsúztatása, Yom Hacmaut stb.) 

túl a következő vallási ünnepeket tartjuk meg intézményi szinten: 

 Rosh Hasana,  

 Yom Kippur, 
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 Szukkot,  

 Szimhat Tóra,  

 Hanuka,   

 Tu B’Shevat,  

 Purim,  

 Pészach,   

 Lag BaOmer,  

 Shavuot.   

 
1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai  

 

A pedagógusok helyi feladatai: 

- Felkészül a foglalkozások, a tanítási órák megtartására a jóváhagyott tantervek és 

tanmenetek szerint  

- A tanulócsoport sajátosságaihoz igazodó tanmenetet készít minden tanév elején és 

törekszik annak hatékony és időarányos megvalósítására. 

- A tantervben előírt módon és tartalommal tanít a tanórákon. 

- A diákokat az előírásoknak megfelelően értékeli. 

- Kapcsolatot tart a szülőkkel, az osztályfőnökkel és a csoportban tanító más tanárokkal. 

- Adminisztrációs feladatait elvégzi, folyamatosan vezeti az elektronikus naplót. 

- Mentorálja a tehetséges tanulókat. 

- Az iskolavezetés által meghatározott helyettesítések, ügyeletek ellátása 

- A pedagógiai programban, az éves munkatervben előírt iskolai és vallási rendezvényeken, 

ünnepségeken, valamint azok megszervezésében és lebonyolításában való részvétel.  

- Az intézmény működési rendjében felmerülő feladatok ellátása: pl. ügyeletek, felvételi 

elbeszélgetés, érettségiztetés, osztályozó vizsga, versenyfelügyelet stb. 

- A Beiskolázási tervben elfogadott továbbképzéseken való részvétel. 

- Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel. 

- Tantermekben, szertárban, könyvtárban, tornateremben a rend biztosítása, a leltározásban 

való részvétel. 

- A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése 

 

Az osztályfőnökök feladatai: 

- A tanulmányi munka figyelemmel kísérése. 

- A diákönkormányzat segítése. 

- Különböző felmérések – külön utasítás szerinti – lebonyolítása. 

- Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel 

kísérése. 

- Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység 

- Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők. 

- Az iskola hagyományrendszeréhez, vallásos életéhez, munkatervéhez kötődő 

tevékenységek. 

- A tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezése és felügyelete. 

- Szülőkkel való kapcsolattartás. 

- Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, illetve a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. 
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1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük  
- a sajátos nevelési igényű;  

- a kiemelt képességű és tehetséges; 

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

Sajátos nevelési igényű gyerekek és tanulók 

 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyerekek és tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált formában folyik. 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek és tanulók a tanítási órákon túl szakemberek vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.  

 

Az óvodában a gyógypedagógiai asszisztens is segíti habilitációs és rehabilitációs 

fejlesztésüket. 

 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

 

Intézményünk valamennyi alapfeladata vonatkozásában ellátja a sajátos nevelési 

igényű gyermekek és tanulók közül azon különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, 

tanulókat, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi vagy 

beszédfogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

 

Általános és specifikus tanulási zavarokkal (részképesség-zavarok) küzdő 

 Olvasás, írászavarok 

Felszíni, fonológiai kevert diszlexia, diszgráfia 

 Aritmetikai készségek zavara 

Grafikus, olvasási, írási készség zavarának együttes előfordulása 

 Nem meghatározott zavar 

Tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 

 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

A beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált 

fejlődési zavara 

 

Az aktivitás szabályozás és a figyelem zavaraival küzdő 

 Figyelemzavar 
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 Fokozott arousal 

 Impulzivitás 

 Szociális készségek éretlensége 

viselkedési zavar 

oppozíciós zavar 

 

Beszédfogyatékos tanulók 

 megkésett beszédfejlődés 

 diszfázia 

 diszlália 

 orrhangzós beszéd 

 beszédritmus zavara (dadogás, hadarás) 

 diszfónia 

 disarthria 

 mutizmus 

 diszlexia 

 diszgráfia 

 súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar 

 halmozottan beszédfogyatékos 

- komplex nyelvi fejlődési zavar 

- akadályozott beszédfejlődés 

 grafomotoros és a vizuomotors koordináció éretlensége 

 általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség kiesés 

 hangadás kórós elváltozásai 

 

A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, 

vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő 

Részképesség-zavaros tanulók 

 diszlexia 

 diszgráfia 

 diszkalkulia 

 motoros készségek zavara 

 

Intézményünk továbbá ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók 

közül azon különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, tanulókat, akik beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 

A külön fejlesztésre vonatkozó részletes fejlesztési tervek intézményünk Helyi Tantervében 

találhatók. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus-, fejlesztő illetve speciális terápiákra jogosító végzettségű pedagógus a 

fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  

Napjainkban egyre több tanuló küzd ezekkel a nehézségekkel. Szeretnénk számukra is biztosítani 

a személyre szabott tanulási feltételeket. Ennek érdekében törekszünk a következőkre: 

 

- szoros kapcsolat a helyi nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- a szülőkkel való együttműködés;  

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek beazonosítására, szűrésére. Továbbá a 

személyre szabott differenciált tanulási módszer folyamatos bevezetésére törekszünk, amelynek 

során a tanulók a kötelezően elvárt szint teljesítése mellet saját érdeklődésüknek és haladási 

ütemüknek megfelelően vesznek részt a tanulási folyamatban.  

Nagyon fontos, hogy felismerjük a nem szabályos tehetségeket is és megfelelő eszközökkel 

segítsük a fejlődésüket. 

Céljaink elérése érdekében a tehetségfejlesztés során különösen figyelünk a következőkre: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a potenciális tehetségek motiválási lehetőségeinek folyamatos aktualizálása; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

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

csoportos használata; 

- a továbbtanulás irányítása, segítése; 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek 

Iskolánkba – a speciális szerveződés miatt- nem jellemző a kifejezetten hátrányos helyzetű 

családok jelentkezése. Ugyanakkor nem kizárt, hogy egyes családok szociális és anyagi 

körülményei az átlagnál alacsonyabbak. Életmódjuk nem tér el jelentősen a többi család fővárosi 

kultúrájától. A nehezebb anyagi körülmények között élők számára igénybe vesszük a MAZS, a 

Jaffe, illetve a MAZSÖK, támogatást és kedvezményt.  

Intézményünkben a tanulók szociális hátterének, családi nehézségeinek a nyomon követése az 

osztályfőnökök feladata. 

Ennek érdekében: 

- szervezünk képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést, 

- napi kapcsolatot létesítünk szükség esetén a gyermek/tanuló lakhely szerinti 

illetékes intézményeivel, pedagógiai szakszolgáltatókkal, és gyermekjóléti 

szolgálattal, E terület gazdája az igazgató által megbízott gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős, aki az iskolavezetés, az osztályfőnökök illetve szaktanárok, 

vagy óvópedagógusok illetve a gondozók jelzései alapján koordinálja e 

tevékenységet. 

- szervezünk felzárkóztató órákat és fejlesztő foglalkozásokat; 
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- előnyben részesítjük az egyéni foglalkozásokat a HH –s gyermekeknél; 

- a HH-s tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai kiemelt figyelmet kapnak; 

 

 

1.7. Az intézmény döntési folyamatban való részvételi rendje  

 

Az intézmény legfontosabb döntéseinek meghozására – a jogszabályban meghatározott esetekben 

– a nevelőtestület jogosult. Az egyéb döntések meghozása az intézményvezető jogköre. Azokban 

az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési folyamatban 

lehetőséget biztosítunk a diákság számára véleményének kifejtésére, a döntési folyamat 

befolyásolására. A döntési folyamat részét képező értekezletre a diákságot közvetlenül érintő 

témakörben meghívjuk a diákönkormányzat képviselőit. Teljes körűen biztosítjuk a jogszabályok 

által a diákönkormányzat vonatkozásában deklarált véleményezési jogok érvényesítését, a 

véleményt minden alkalommal írásban szerezzük be. A diákönkormányzat tájékoztatása, a döntést 

megelőző informálás lebonyolítása, a diákönkormányzat véleményének beszerzése az intézmény 

igazgatójának kötelezettsége. A fentieken túl a diákság többségét érintő döntések meghozatala 

előtt lehetővé tesszük az egyes osztályok számára a véleménynyilvánítást, amelynek tartalmát és 

az osztályközösség által megfogalmazott javaslatokat az osztályfőnök juttatja el az iskola 

igazgatójának. 

A diákönkormányzat véleményét kötelezően kikérjük:  
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt  

 és minden olyan kérdésben, ami a diákság többségét érinti 

Ugyanezekben a kérdésekben és a pedagógiai programmal kapcsolatos tantestületi döntések 

meghozatala előtt a szülői közösség véleményét is kikérjük. A Fenntartó hozzájárulása szükséges 

az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend érvénybe lépéséhez. 

A szülő írásbeli javaslatot tehet az iskolával kapcsolatos ügyekben. A javaslatot a nevelési-

oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, a pedagógus 

megvizsgálja. A javaslatra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ adunk a 

szülőnek. 

 

 

1.8.Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási 

órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 

megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 

információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal 

elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak, vagyis mind a diákok, mind szüleik 

először velük egyeztessenek a különböző kérdésekben, az esetlegesen felmerülő problémák 

megoldásakor.  

Intézményünk sajátosságaiból fakadóan a diákokat érintő kérdésekről az iskolavezetés 

rendszeresen az osztályfőnökök segítségével tájékoztatja a tanulókat. 

A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére illetve cséréjére a 

következő fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat: 

Diákközgyűlés 
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A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a 

diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vethet 

fel, azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az intézmény 

tanulói és diákönkormányzata minden olyan problémát fölvethetnek, amely a tanulói jogok 

érvényesülésével akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, 

méltánytalanságot okoz. Az intézményünkben folyó munka hatékonyabbá tétele érdekében a 

diákok képviselői bármikor kereshetik a diákmozgalmat segítő tanárt, illetve az iskola vezetését. 

A nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő tanár 

képviseli a diákok érdekeit.   

Infokommunikációs kapcsolattartás 

A tanulók a rájuk vonatkozó érdemjegyeket, dicséreteket és elmarasztalásokat, valamint 

hiányzásuk alakulását az e-ellenőrzőn keresztül kísérhetik figyelemmel. 

Az iskola honlapjáról fontos, őket érintő információkat szerezhetnek, információkhoz juthatnak a 

vizsgákról és más fontos eseményekről. 

További kapcsolattartási forma a diákok által szerkesztett digitális formában az intézmény 

honlapján megjelenő iskolaújság. 
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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. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. 

Rendkívüli szülői értekezletet 

Az iskola igazgatója rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására az 

azonnali közös döntést igénylő problémák esetén. 

 

Fogadóóra 

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 fogadóórán a szülő négyszemközt 

beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A fogadóórákat évente legalább három 

alkalommal, minden pedagógus számára egységes késő délutáni órákban tartjuk. 

A szülők írásos tájékoztatása  

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, 

valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről az elektronikus ellenőrző 

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 e-

ellenőrzőben, 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. 

Összevont szülői értekezlet: 

Évente legalább egyszer összehívásra kerül az iskolában tanuló diákjaink szüleinek összevont 

értekezlete, ahol tájékoztatást kapnak a tanév legfontosabb intézményi szintű feladatairól, és ahol 

lehetőségük van részt vállalni az intézményi programok operatív lebonyolításában. 

A szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja 

az iskola működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga 

választja az intézménybe járó diákok szülői közül. A munka koordinálását a tantestület javaslatára 

az igazgató által megbízott pedagógus végzi. A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, 

információt kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben. Feladata az iskola 

hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában való közreműködés is. 

A szülőkkel történő további kapcsolattartási formák a pedagógusokkal, iskolavezetéssel történő 

személyes megbeszélések, az iskolai elektronikus naplón keresztül folytatott kommunikáció, 

valamint az iskolai honlap folyamatos figyelemmel kísérése. 

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről. 

 

 



15 

 

Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel 

A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és 

működési szabályzat jogkörébe tartozik, így az iskola egészségügyi ellátást biztosító szervezettel, 

a családsegítő szolgálattal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal, a felügyeleti szerveinkkel és 

különböző zsidó szervezetekkel. 

Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a fenntartó MAOIH-hal. 

 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja, rendszere 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

- Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 

osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni. 

- A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

- Iskolai szakmai gyakorlati köztes és szintvizsgák. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák: 

- osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, javító vizsgák, pótló vizsgák, 

szintvizsgák  

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét az Intézmény Vizsgaszabályzata szabályozza mint 

önálló dokumentum szabályozza. 
 

 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

 

Saját intézményünkön belül a bölcsőde, óvoda, általános iskola vonatkozásában biztosítjuk a 

gyerekek folyamatos továbbhaladásának lehetőségét a törvényi szabályozásnak megfelelően. Az 

általános iskola nyolcadik évfolyamos tanulói számára a gimnáziumi továbbhaladás feltétele a 8. 

évfolyam első félévében valamennyi tárgyból a minimum közepes osztályzat elérése. 

A köznevelési törvény értelmében az intézményünk biztosítja az iskolák közötti átjárhatóságot. 

Más intézményből történő átvétel feltételei:  

• hogy intézményünk adott osztályának létszáma a köznevelési törvény által meghatározott 

maximum létszám alatt legyen. 

 Más intézmény azonos típusú képzési formáiból különbözeti vagy osztályozó vizsga 

nélkül léphet át a tanuló, ha az általa tanult tárgyak évfolyamonkénti elosztása és 

óraszáma a két intézményben megegyezik. 

• különbözeti vizsgát kell tenni, ha a két iskola helyi tanterve eltér egymástól (pl. nem 

azonos szinten tanult tantárgy, eltérő idegen nyelvek stb.) 
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• a különbözeti vizsgák letételére az iskola szükség esetén, az intézményvezető 

engedélyével türelmi időt biztosít. 

• A tanuló felkészülését szaktanári konzultáció segíti. Az átvett tanulónak az esetleges 

tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai szerint pótolnia kell. 

 A különböző évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: az elvégzett évfolyamokat 

tanúsító bizonyítványt. 

 mivel egyházi intézmény vagyunk, a vallási szabályok betartása és elfogadása az átvétel 

elengedhetetlen feltétele. 

A szakképzésbe való felvétel/átvétel: 

 

 A 8. évfolyam befejezése után tanulóink jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a 

szakképző évfolyamra. A felvétel feltétele: egészségügyi orvosi alkalmasság, amit a 

jelentkezőknek az iskolaorvos által kijelölt időpontban kell elvégeztetniük, az erről szóló 

dokumentumokat pedig a jelentkezési lappal együtt benyújtaniuk. 

 A külsős jelentkezőkre ugyancsak a fenti eljárásrend vonatkozik. 

 A tanulmányait más intézményben elkezdett tanuló kérheti átvételét, aminek feltétele az 

átvétel idejéig sikeresen teljesített félévek, évek értesítői, bizonyítványai és az 

egészségügyi alkalmasság igazolása. 

 

A tanműhelybe kerülés feltétele: 

 Az a tanuló, aki félévkor elégtelen osztályzatot kapott vagy súlyos fegyelmi vétséget 

követett el vagy fegyelmi eljárást indítottak ellene, nem kerülhet be a tanműhelyes 

oktatásba. 

 

A felvételi eljárás szabályai 

A felvételi eljárást a Nemzeti köznevelési törvény és annak végrehajtási utasítása, az aktuális 

tanév rendje szabályozza. 

Azért, hogy a hozzánk jelentkező diákok és szüleik tájékozódni tudjanak a nálunk folyó 

munkáról, intézményünk szervezeti egységei nyílt napokat szerveznek a tanév rendjében 

meghatározott időpontokban. 

A felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott időpontig az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló 

esetében az intézményi felvételi jelentkezéskor kérjük csatolni a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények 

illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelmet. A kérelemről az intézményvezető dönt. 

Az átlépésről minden esetben az intézményvezető dönt a leendő osztályfőnök, esetenként az 

illetékes szaktanárok véleményének kikérésével.  

Mivel intézményünk a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség egyházi iskolája, a vallási 

szabályok elfogadása, betartása valamennyi felvett diákunk számára kötelező. A fenntartó a 

vallási feltételeknek, vallási előírásoknak (Halacha) való megfelelést előírja. 
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1.11. Az iskolában tartott egyéb foglalkozások  

Iskolánk jellegéből fakadóan a vallási-közösségi programok játsszák a legfontosabb szerepet 

programjaink között. Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben családi sabbatokat 

szervezünk, melynek keretében szülők, tanárok, diákok és családtagok töltenek el közösen egy 

hétvégét valamelyik vidéki közösséggel együtt. Annak függvényében, hogy egyéb külső anyagi 

források mennyire állnak majd rendelkezésünkre, továbbra is szeretnék őrizni ezt a hagyományt.  

Vallási ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvényeket tartunk iskolánkban (Hanuka, Pészah stb.) 

A generációk közötti megértés és segítségnyújtás jegyében évente felkeressük az Alma utcai 

öregotthon lakóit, akiknek műsorral és apró ajándékokkal kedveskedünk. 

Nyáron napközis tábort szervezünk.  

Pályázati lehetőségeink függvényében az alsó tagozatosaink számára erdei iskolát szervezünk. 

A tanórán kívüli tevékenységeink az érdeklődő diákjaink továbbfejlődésében igyekeznek 

segítséget nyújtani. Ezeket szakkör formájában a délutáni foglalkozások idősávjában tudjuk 

megszervezni.  

Szakköreink: 

 az általános iskolásaink számára az aktuális igények függvényében szakköröket 

szervezünk (kézműves, matematika, történelem, idegen nyelv stb.) 

 tehetséges felső tagozatos és gimnáziumi tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az 

egyéni foglalkozásokra, versenyekre való felkészülésre 

 az újságírás iránt érdeklődő diákjaink tanári segítséggel iskolaújságot szerkeszthetnek 

A diák sportkör keretében lehetőséget nyújtunk diákjaink számára szaktanári felügyelet mellett a 

további testmozgásra. 

Könyvtárunkat diákjaink a nyitvatartási időben használhatják. 

Mivel közösségi iskola vagyunk, tanulóink délutáni elfoglaltságainak szervezésében 

támaszkodunk a szülők szakértelmére, munkájára. 

A szülők számára nagy terhet jelent gyermekeik iskolán kívüli elfoglaltságának szervezése. Nekik 

próbálunk segíteni, amikor a köznevelési feladatainktól jól elkülönítetten az iskolában biztosítunk 

helyszínt a térítési díjas zongora és vívás szakkörre. 

Folyamatosan keressük az újabb lehetőségeket az általunk nyújtott lehetőségek bővítésére. 

 

1.12. Közösségi szolgálat  

Az érettségi vizsgára bocsáthatóság feltétele közösségi szolgálat 9-11 évfolyamokon összesen 50 

órában a három évfolyamra arányosan elosztva. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal 

érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben 

végezhető. Intézményünkben főleg az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek végzésére nyílik 

lehetőség. 

A tanulók jelentkezési lappal és szüleik írásbeli nyilatkozatával jelentkezhetnek közösségi 

szolgálatra.  

Az iskolával együttműködéssel szerződéssel rendelkező intézmények listája, ahol közösségi 

munkát végezhetnek tanulóink a honlapunkon elérhető. Minden egyéb esetben intézményünk 

kérésre újabb intézményekkel bővítheti a listát. 

A közösségi szolgálat során a tanuló reflektív naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy 

mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, és minden tanév végén ezt 

leadja.  

A koordináló tevékenységet iskolánk ezzel a feladattal megbízott tanára végzi, aki felkészítő 

foglalkozásokat tart a közösségi szolgálattal kapcsolatban a diákok számára, dokumentálja az 

osztálynaplóban a közösségi szolgálat teljesítését. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 
 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése  

 

Iskolánkban a közismereti oktatás helyi tantervét a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek 

követelményeihez, valamint kimenet szabályozásként az érettségi vizsga követelményeihez 

igazodva alkottuk meg. Az iskola zsidó felekezeti jellegének megfelelően a judaisztika, héber 

nyelv tantárgyak tanulása kötelező, emellett a zsidósággal kapcsolatos ismeretek valamennyi 

közismereti tárgy helyi tantervébe és követelményrendszerébe beépülnek. 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan előrenyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, térkép) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási 

miniszter hivatalosan tankönyvvé vagy oktatási segédeszközzé nyilvánított.  

A nyelvkönyvek kiválasztásánál a kommunikációs képesség fejlesztését tartjuk elsősorban szem 

előtt.  

Iskolánk a következő kerettanterveket használja: 

 

A táblázatban nem szereplő többi tantárgy esetében az egyedül választható központi 

kerettantervet használjuk. 

 

 

Általános iskola 1-4. évfolyam 

 

 

Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése 

Ének-zene A változat 

Angol nyelv Oxford University Press 

TREETOPS 1-2-3-4 

 

 

 

Általános iskola 5-8. évfolyam 

 

 

Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Dráma és tánc/Hon és népismeret Dráma és tánc 

Biológia-egészségtan A változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Ének-zene A változat 
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Gimnázium 

 

 

Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Biológia-egészségtan B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Ének-zene A változat 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Művészetek Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

 

 

2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

Általános iskola: 

Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2.évf. 3.évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek 0+2 0+2 0+2 2 

Matematika 4 4 4 4 

(Erkölcstan) Judaisztika-

héber 

1+3 1+4 1+1+3 1+3+1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 24* 24* 23* 23* 

 

*= A 110/2012/VI.4. Kormányrendelet 9 (1) a) alapján számítva. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 (+1) 4 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 (+1) 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

(Erkölcstan) 1(+1+1) 1(+1+1) 1(+2) 1(+1+1) 
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Judaisztika/Vallást. 

Judaisztika/Héber  +3 +3 +3 +3 

Természetismeret 2 2(+1)   

Biológia-egészségtan   2 1(+1) 

Fizika   2 1(+1) 

Kémia   1(+1) 2 

Földrajz   1(+1) 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc +1    

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

                    Jelmagyarázat:   sárga szín= szabadon tervezhető órakeret           

                            zöld szín= egyházi iskolák vallástan oktatása 

 

Gimnázium 
  

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Angol nyelv 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3 

Héber nyelv 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3 

Matematika 3 3 3(+1) 3(+1) 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3(+1) 3(+1) 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2(+0,5) 2 

Fizika 2 2 2(0,5)   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Művészetek/Vizuális kultúra     2  

Művészetek/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
   2 

Informatika 1(+1) 1(+1)     
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Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Judaisztika/Vallástan +1+2 +1+2 +1+2 +3 

Érettségi felkészítés    +3 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

Érettségi felkészítés választható az alábbi tárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

angol nyelv, héber nyelv, történelem 

Jelmagyarázat: sárga szín= szabadon tervezhető órakeret           

                          zöld szín= egyházi iskolák vallástan oktatása 

 

SZAKKÉPZÉS ÓRATERVE  

  

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

15. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez 

 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 

 

Közismereti tárgyak 

 

Tantárgyak 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra - 

Angol nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra - 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Judaisztika 1 óra +1 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

sárga szín: szabad órakeret 

zöld szín: egyházi iskolák vallástan oktatása 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök k iválasztásának elvei  

A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az intézményvezető által meghatározott határidőig 

meg kell tenniük. A tankönyvek és taneszközök kiválasztására az egyes munkaközösségek 

tesznek javaslatot.  

A tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határidőig elkészíti a tankönyvrendelést. A 

tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe.  

Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során rendszeresen használunk.  

 Olyan tankönyveket választunk, amelyek a tanulók számára könnyen használhatók, jól 

tanulhatók.  

 A tankönyvek a tanulók szaktárgyi ismeretei mellett személyiségük komplex fejlődését is 

segítsék. 

 Lehetőséget nyújtsanak a differenciálásra: a lemaradók fejlesztésére csakúgy, mint a 

tehetséges tanulók eredményes foglalkoztatására. 

 Az ingyenes (normatív) tankönyvellátást a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

biztosítjuk.  

 A szükséges tankönyveket, segédanyagokat, kötelező olvasmányokat mindenkor 

elérhetővé tesszük a tanulók számára az iskolai könyvtárban.  

 Folyamatosan figyelmet fordítunk az iskolai könyvtárban elérhető tartós tankönyvek 

kínálatának és állományának bővítésére.  

A taneszközök kiválasztásának elvei:  

- Arra törekszünk, hogy a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,  

- A taneszköz használatában legyen jelen a viszonylagos állandóság (váltásra csak az oktatás 

minőségét javító esetben kerül sor),  

- a több tanéven át használható eszközöket előnyben részesítjük,  

A szakmai tankönyveket az NSZFI ajánlatára a szakmai munkacsoport választja ki. 

 

A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A tankönyvrendeléskor fontos 

szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév végén) 

tájékoztatjuk.  

 

2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása  

1-4. évfolyamok: 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolánkba lépő kisgyermekeknél továbbfejleszti a 

megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.  Tanítóink segítségével 

átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Az iskolánk teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, segíti 

természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű 

tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző 

feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, 

szokásokat alakít. Ez az iskolaszakasz érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti, a kisgyermekben a felelősségtudatot, 

a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad, 
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magatartási normákat, szabályokat közvetít a közösségben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez, elősegíti a személyiség érését.  

Kiemelt fejlesztési feladataink:  

 Énkép, önismeret 

 Hon- és népismeret 

 Környezeti nevelés 

 Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése 

 Tanulás segítése 

 Testi és lelki egészség megőrzése 

 Felkészülés a magasabb évfolyam, végső soron a felnőtt lét szerepeire. 

5-8. évfolyamok 

 

Az általános iskola alsó tagozatán megszerzett kompetenciákat továbbfejlesztjük, bővítjük 

az 5-8. évfolyamokon is és kiemelt figyelmet fordítunk az egész életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozására. 

 

Feladataink: 

 

 tanulóinkat megfelelően felkészíteni a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára. 

 

 hatásos tanulási módszerek, együttműködésre építő kooperatív-interaktív technikák 

megismertetése és kialakítása a tanulási folyamatban. 

 

 az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. 

 

 a mozgásigény kielégítése a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozása. 

 

 az egészséges életvitel kialakítása, melyet az egészségtan oktatásával kívánunk 

megvalósítani. 

 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával, segítségével kívánjuk megvalósítani. 

 

 a kreativitás fejlesztése. 

 

 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyának megteremtése. 

 

 a tanulók megfelelő terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szabott fejlesztési 

terv készítése. 
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A 9-12. évfolyamok  

 

A gimnázium 9-12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség 

árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a 

továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakiskolában az ágazathoz tartozó 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az egyes 

műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg (tantárgyakhoz kapcsolódó kompetenciákat lásd 

a Helyi Tantervben). 

A Nemzeti Alaptanterv által meghatározott pedagógiai feladatokat a gimnázium 9-12. 

évfolyamán a következők szerint hajtjuk végre: 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a közösségi iskolai létünkből 

fakadó rendezvényeink segítségével kívánjuk megvalósítani. 

 Az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával erősítjük. 

 A kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük alapvető feladatunk. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását helyes magatartásformák 

megismertetésével, tudatosításával segítjük elő. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás és az 

önművelés képességeinek kialakítása a napi munkánk része.  

 Fokozatosan bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat 

és a különféle tanulásszervezési módokat.  

 

2.5. Mindennapos testnevelés  

Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósulása érdekében az alábbi sajátos 

egészségügyi és pedagógiai szempontok érvényesülnek a testnevelés oktatása során: 

- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon történjen meg a keringési- 

és légző rendszer megfelelő terhelése 

- minden testnevelés órán legyen gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna  

- minden testnevelési óra és egyéb testmozgás alkalom örömöt és sikerélményt kell, hogy 

jelentsen, még az eltérő adottságú tanulóknak is 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes 

testmozgásprogramban 

- a testmozgás - program életmód - sportokat, életminőség – sportokat is tanítson, olyanokat, 

amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében sportolási 

lehetőséget minden tanítási napon biztosítunk.  

 

A mindennapos testedzést a testnevelési órák mellett heti rendszerességű úszásoktatás, vívás 

valamint az iskolai sportkör több sportágban szervezett foglalkozásai biztosítják. 

A helyes testtartás kialakítása és fenntartása érdekében tartásjavító foglalkozásokat szervezünk. 
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Iskolánkban a mindennapi testedzést, testmozgást a testnevelés tantárgy keretein belül kívánjuk 

megvalósítani. A tantárgy célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek együttes 

hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt 

helyen kezelő személyiséggé váljanak. Sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék meg a 

testnevelés -és sport, egészségügyi és prevenciós értékeit. A rendszeres fizikai aktivitás váljon 

alapvető igényükké, a mindennapi életük részévé. 

 2012. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamtól kezdődően a mindennapos testnevelést, heti 5 óra 

keretében biztosítjuk felmenő rendszerben. 

Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, a testnevelés órákat csoportbontásban tartjuk. Az órákon 

igyekszünk külső helyszíneket is felkeresni. 

7. osztálytól a fiúk és a lányok testnevelés foglalkozásai elkülönülnek. 

A tanórán kívüli testmozgási, sportolási lehetőségek közé tartozik az iskolai sportversenyek, 

bajnokságok szervezése, és a kerületi versenyeken való részvétel különböző sportágakban. 

A testnevelés tantárgy alóli felmentés a törvényi előírások betartása mellett csak akkor lép 

érvénybe, ha az érintett diák gondviselője a megfelelő dokumentációkkal alátámasztva, ezt 

írásban kérvényezi az intézményvezetőnél, és erről határozat születik. 

 

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai  

Intézményünk sajátosságaiból fakadóan a választható tantárgyak 11 és 12. évfolyamon épülnek be 

a helyi tantervbe. 

11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés biztosítása érdekében az 

igények és a lehetőségeink függvényében (megfelelő jelentkező szám) fakultációs órát indítunk. 

Az igények felmérése a 10. évfolyam második félévében történik. Az egyes csoportok indításáról 

az intézményvezető dönt a tanév végéig. 

 

A 12. évfolyamon a középszintű érettségire történő felkészítés érdekében a következő tárgyak 

közül kötelezően választhatnak diákjaink hármat: 

- magyar irodalom és nyelv 

- matematika 

- történelem 

- angol nyelv 

- héber nyelv 

Minden év május 20-ig felmérjük az igényeket, az intézmény vezetője dönt a csoportok 

indításáról és tájékoztatja az érintett diákokat, kollégákat. 

 

Általános iskolában a különböző szakköri igényeket minden év szeptember 15-ig mérjük fel. 

Amennyiben a létszám megfelelő (legalább 3 fő), a szakkört október 1-vel elindítjuk. Erről az e-

ellenőrzőben tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat is. 

 

A fakultatív, a kötelezően választható és a szakköri órák/foglalkozások látogatása a jelentkezést 

követően a tanév végéig kötelező. 

 

Iskolánkban nincs lehetőség pedagógusválasztásra. 
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2.7 A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés  

 

Középszintű érettségi vizsgára készít fel iskolánkban:  
Minden egyéb, a helyi tantervekben legalább két évig összesen legalább 138 órában1 kötelezően 

tanított tantárgy, azaz az  

 magyar nyelv és irodalom,  

 matematika,  

 történelem,  

 idegen nyelvek,  

 fizika,  

 kémia,  

 biológia,  

 földrajz,  

 judaisztika 

 informatika 

 testnevelés tantárgyaknak a tantervei. 

  

Nem készítik föl a tanulót az érettségi vizsgára: az ének-zene, rajz és vizuális kultúra és a 

művészetek, dráma és tánc, technika és életvitel, tantárgyak. Ezen tárgyak esetén csak abban az 

esetben van lehetőség az érettségi vizsgára történő jelentkezésre, ha 11 évfolyamtól külön 

fakultációs órákra jár az adott tantárgyból a tanuló. A fakultációs csoport indítását a fenti 

tantárgyakból az iskola a jelentkezők létszámának függvényében tudja csak vállalni. 

 

Közép szinten előre hozott érettségi vizsga letételére van lehetőség a hatályos jogszabályok 

előírásainak megfelelően. Ha a tanuló sikeres előrehozott érettségi vizsgát tett, mentesül az adott 

tantárgy további osztályozása alól, de a tanórákon ebből a tantárgyból továbbra is részt kell 

vennie. 

Ez a kötelezettség évismétlés esetén is érvényes. 

 

Emelt szintű érettségi vizsgára készít föl iskolánkban:  

 

 magyar nyelv és irodalom fakultációs tanterve  

 történelem emelt szintű fakultációs tanterve,  

 matematika fakultációs tanterve,  

 angol nyelv négy évfolyamos tanterve  

 héber nyelv négy évfolyamos tanterve  

Magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból az emelt szintű érettségire 

felkészítő fakultáció a jelentkezők számának függvényében indul. 
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2.8 A középszintű érettségi vizsga témakörei  

 

Témakörök/képességek Követelmények 

Szövegértés 
 

Információk feldolgozása és 

megítélése 

Nyomtatott és elektronikus közlések információinak 

célirányos és kritikus használata. 

Szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegek értelmezése 

A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-

tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi 

szövegek értelmezésével, összehasonlításával. 

 
Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. 

Szövegalkotás 
 

Írásbeli kifejezőképesség 

Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű 

olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes 

vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a 

címzettnek megfelelő szabatossággal. 

 

Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma 

több nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, 

álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés 

módszerével. 

 
Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása 

 

A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, 

olvasható kézírás, a helyesírási és a nyelvhelyességi hibák 

javításának képessége. 

Beszéd, szóbeli szövegalkotás 
 

 

A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő 

tartalmú, szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, 

kifejtett közlés. 

 
Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. 

Fogalmi műveltség 
 

Fogalomismeret, 

fogalomhasználat 

Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, 

megfelelő helyénvaló alkalmazása. 

 
Fogalmak értelmezése. 

 

KÖZÉPSZINT 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 
1.1. Ember és nyelv A nyelv, mint jelrendszer. 

 
A beszéd, mint cselekvés. 

 
A nyelv és a gondolkodás viszonya. 

 
Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

 
A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

1.2. Kommunikáció 
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek 

összefüggései a kifejezésmóddal. 

 
A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

 
Jel, jelrendszer. 

 
Nyelvi és vizuális kommunikáció. 

 
A nyelvhasználat, mint kommunikáció. 

 
Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

 
Személyközi kommunikáció. 
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A tömegkommunikáció. 

1.3. A magyar nyelv története Változás és állandóság a nyelvben. 

 
A magyar nyelv rokonsága. 

 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság 

alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar 

Mária-siralom. 

 
Nyelvművelés. 

1.4. Nyelv és társadalom Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

 
Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

 
Kisebbségi nyelvhasználat. 

 
A határon túli magyar nyelvűség. 

 
Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat. 

1.5. A nyelvi szintek Hangtan. 

 
Alaktan és szótan. 

 
Mondattan. 

 
A mondat szintagmatikus szerkezete. 

 
A mondat a szövegben. 

 

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. 

Szókincs és frazeológia. 

1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció. 

 
A szöveg szerkezete és jelentése. 

 
Szövegértelmezés. 

 
A szöveg szóban és írásban. 

 
Az intertextualitás. 

 
A szövegtípusok. 

 
Szöveg a médiában. 

1.7. A retorika alapjai A nyilvános beszéd. 

 
Érvelés, megvitatás, vita. 

 
A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.8. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. 

 
A szójelentés. 

 
Állandósult nyelvi formák. 

 
Nyelvi, stilisztikai változatok. 

 
Stíluseszközök. 

 
Stílusréteg, stílusváltozat. 

2. Irodalom 
2.1. Szerző, művek 

2.1.1. Életművek a magyar 

irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, József Attila. 

 

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek 

szövegismeretén alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek 

között. 

 
Memoriterek. 

2.1.2. Portrék 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth 

Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás 

bemutatása, értelmezése. 

 
Memoriterek. 
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2.1.3. Látásmódok 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, 

Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, 

Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy 

Ágnes, Szilágyi Domokos. 

 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A 

lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló 

jelentőségű szerzővel.) 

2.1.4. A kortárs irodalomból 
Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének 

értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

 
Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

2.1.5. Világirodalom 
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és 

a Biblia. 

 

A romantika, a századfordulós modernség (a 

szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzői és egy-két 

kiemelkedő képviselője. 

2.1.6. Színház és dráma Színház és dráma különböző korszakokban. 

 

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, 

Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember 

tragédiája. 

2.1.7. Az irodalom határterületei 
Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, 

műköltészet, folklór. 

 

Az adaptáció - irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális 

valóságban. 

 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus 

műfaja. 

 
Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

2.1.8. Regionális kultúra Interkulturalitás. 

 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális 

hagyományai. 

 
Kisebbségi irodalmak. 

 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok 

bemutatása. 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, motívumok 
Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 

 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak 

felismerése, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet 
A kifejezésmód és világlátás változása a különböző 

korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. 
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MATEMATIKA 

 

KÖZÉPSZINT 

 

Témakör Követelmények 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 
Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. 

 
Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a 

matematika különböző területein (pl. számhalmazok, 

ponthalmazok). 

Logika 
 

Logikai műveletek 
A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia 

ismerete, alkalmazása. 

 

A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, 

alkalmazása. 

 
Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

 
A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Fogalmak, tételek, Bizonyítások 

a matematikában 
Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

 
Gráfelméleti alapfogalmak. 

2. Számelmélet, algebra 
Számfogalom A valós számkör. 

 
A valós számok különböző alakjai. 

 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, 

alkalmazása a valós számkörben. 

 
Az adatok és az eredmény pontossága. 

 
Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. 

Számelmélet Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

 

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 
Egyszerű oszthatósági feladatok. 

Algebrai kifejezések, műveletek Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

 
Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Hatvány, gyök, logaritmus 
Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű 

hatványok, racionális kitevőjű hatványok). 

 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak 

alkalmazása egyszerű esetekben. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. 

 
Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolút értékes 

egyenletek. 

 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására 

épülő exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus 

egyenletek. 

 
Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 

 
Két ismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 
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Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei 
Függvények grafikonjai, 

függvénytranszformációk 
A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és 

négyzetgyök-függvények, fordított arányosság, exponenciális 

és logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, 

abszolútérték-függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f (x) 

+ c, f(x + c),c · f(x), f(c x x) 

Függvények jellemzése 
Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, 

paritás. 

Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

 
Kamatos kamat számítása. 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 
Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge. 

 
Nevezetes ponthalmazok. 

Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

 
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

 
Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek 

alkalmazása egyszerű feladatokban. 

Síkgeometriai alakzatok 
 

Háromszögek 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, 

vonalakra - alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési 

feladatokban. 

Négyszögek 
Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és 

tulajdonságaik. 

 
Alaptulajdonságok. 

Sokszögek Szabályos sokszögek. 

Kör A kör és részei. 

 
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 

Kerület-, terület-, felszín- és Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

térfogatszámítás Testek felszínének és térfogatának számítása. 

 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a 

hasonlóság-  

arányának viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma. 

 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral 

való szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

 
Vektor koordinátái. 

 
Vektorok alkalmazása. 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

 
Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

 
Szinusztétel, koszinusztétel. 

Koordináta-geometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

5. Valószínűség számítás, statisztika 

Leíró statisztika 
Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző 

ábrázolásai (kördiagram, oszlopdiagram). 

 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
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Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta 

közepe (medián), leggyakoribb érték (módusz). 

 
Szórás. 

Valószínűség-számítás Valószínűség fogalma. 

 
A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 

Visszatevéses mintavétel. 

 

 

 

 
TÖRTÉNELEM 

KÖZÉPSZINT 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kompetenciák 

Források használata és értékelése 
Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk 

gyűjtése, következtetések megfogalmazása. 

 

Különböző típusú forrásokból származó információk 

összevetése. 

 

Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, 

plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése. 

 
A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. 

 

Információk gyűjtése és következtetések levonása 

egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, 

grafikonokból, kronológiákból. 

 
A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

A szaknyelv alkalmazása Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

Tájékozódás térben és időben Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken. 

 

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák 

és államok kialakulásában. 

 
Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

 

Konkrét történelmi események térben és időben való 

elhelyezése. 

 

Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a 

magyar történelem legfontosabb eseményei között. 

 

A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok 

elnevezésének, sorrendjének, valamint legfontosabb 

jellemzőinek ismerete. 

Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása 

A tanultak okok és következmények szerinti rendezése.  

Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek 

általában több oka és következménye van. 

 

Különböző típusú okok és következmények 

megkülönböztetése, azok eltérő jelentőségének felismerése. 

 

A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők 

megkülönböztetése, mérlegelése. 

 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi 

események okairól és következményeiről. 

 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése 

konkrét példákon. 
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A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 

 
Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 

 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-

egy történelmi esemény alakulásában. 

 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a 

történelmi események okai, következményei és a benne 

résztvevők szándékai. 

Történelmi események és 

jelenségek problémaközpontú 

bemutatása 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra.  

Népesség, település, életmód. 

 
Egyén, közösség, társadalom. 

 
A modern demokráciák működése. 

 
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. 

 
Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. 

2. Témakörök 
Az ókor és kultúrája Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

 
A demokrácia kialakulása Athénban. 

 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. 

 
Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

 
A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

 
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

 
A nyugati és a keleti kereszténység. 

 
Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 

 
A középkori városok. 

 
Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

 
A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

 
Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

A középkori magyar állam A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

megteremtése és virágkora A honfoglalástól az államalapításig. 

 
Az Árpád-kor. 

 

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy 

Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején. 

 
A Hunyadiak. 

 
Kultúra és művelődés. 

Szellemi, társadalmi és politikai A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

változások az újkorban Reformáció és katolikus megújulás. 

 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 

megszületése Angliában. 

 
A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

Magyarország a Habsburg A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

Birodalomban Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

 
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

 
Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

 
Művelődés, egyházak, iskolák. 

A polgári átalakulás, a 

nemzetállamok és az 

imperializmus 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az 

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

kora A XIX. század eszméi. 
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Az ipari forradalom és következményei. 

 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a 

századfordulón. 

 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és 

következményeik. 

A polgárosodás kezdetei és 
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő 

kérdései. 

kibontakozása Magyarországon A reformkori művelődés, kultúra. 

 
Polgári forradalom. 

 
A szabadságharc. 

 
A kiegyezés előzményei és megszületése. 

 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus 

korában. 

 
Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

Az első világháborútól a 

kétpólusú 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki 

békék. 

világ felbomlásáig 
A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett 

világban. 

 
Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési 

mechanizmusa. 

 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as 

években. 

 
A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

 
A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

 
A szocialista rendszerek bukása. 

Magyarország története az első 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és 

következményei. 

világháborútól a második A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

világháborús összeomlásig A művelődési viszonyok és az életmód. 

 
A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

 
Magyarország részvétele a világháborúban. 

 
A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. 

Magyarország 1945-től az A szovjet felszabadítás és megszállás. 

rendszerváltozásig A határon túli magyarság sorsa. 

 
A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

 
A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

 
A rendszerváltozás. 

A jelenkor 
A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet 

rendszerek problémái. 

 
Az európai integráció története. 

 
A „harmadik világ”. 

 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható 

fejlődés. 

 
A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

A mai magyar társadalom és 

életmód 
Alapvető állampolgári ismeretek. 

 
Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

 
A magyarországi roma társadalom. 
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A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

 
Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 

 

 

IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINT 

Témákörök/Konpetenciák Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott szöveg 

értése) 

Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk 

lényeges információinak, alapvető kommunikációs 

szándékának megértése. 

 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- 

és részletinformációk) megértése. 

 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Beszédkészség 
Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, 

hétköznapi helyzetekben és szerepekben. 

 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás 

megadott ismerős témákról. 

 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák 

alkalmazása. 

Szövegértés (olvasott szöveg 

értése) 

Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, 

gyakori szövegfajták lényegének megértése. 

 

Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ (k) 

megértése, vélemény, érvelés követése. 

 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása 

(globális, szelektív, részletes értés). 

Íráskészség 
Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi 

életben általánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, 

hétköznapi témákról. 

Egyéb készségek (stratégiák) 
A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez 

szükséges készségek és technikák alkalmazása. 

 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb 

technikák alkalmazása. 

2. Nyelvi kompetencia 

 

A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban 

előforduló alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek 

felismerése és nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem 

akadályozó használata. 

 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges 

nyelvi eszközök alkalmazása szóban és írásban. 

 
Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

3. Témák 
Személyes vonatkozások, család Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

Ember és társadalom 
Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, 

vásárlás. 

Környezetünk Például: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 
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Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás. 

Életmód Például: napirend, kedvenc ételek. 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 
Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

Tudomány és technika 

Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a 

technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

 

 

FIZIKA 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Mechanika 

A dinamika törvényei 
A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, 

erők összegzése. 

 
Newton törvényeinek értelmezése. 

 
Kényszererők felismerése konkrét példákban. 

 

Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és 

alkalmazása konkrét példákra. 

 

Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű 

esetekben. 

 

Tömegközéppont alkalmazása homogén, egyszerű alakú 

testek esetében. 

 
Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. 

 
Egyszerű gépek működésének leírása. 

Mozgások 
A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás 

fogalmainak alkalmazása, a mozgás viszonylagossága. 

 
Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 

 

Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a 

sebesség, gyorsulás alkalmazása. 

 

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség 

megkülönböztetése. 

 
A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. 

 

Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás 

jellemzői. 

 

E mozgások dinamikai feltételének alkalmazása konkrét 

példákra. 

 
A súrlódás jelensége. 

 
A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. 

 

 
A matematikai inga és az időmérés kapcsolata. 

 

 

A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának 

alkalmazása. 

 

 
A longitudinális és transzverzális hullám leírása. 
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A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

 

 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, 

hangszín) összekapcsolása fizikai jellemzőivel. 

 

 
Állóhullámok felismerése. 

 

Munka és energia A munka és a teljesítmény. A hatásfok. 

 

 
A mozgási energia. 

 

 
Az emelési munka, a helyzeti energia. 

 
A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

 
A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

2. Hőtan, termodinamika 
Állapotjelzők, termodinamikai Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk. 

egyensúly Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála. 

 
Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

 
A termikus egyensúly értelmezése. 

Hőtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása. 

 
Folyadékok hőtágulásának leírása. 

 
A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

Összefüggés a gázok 

állapotjelzői 
Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. 

között p-V-diagramok értelmezése. 

 

Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb 

problémákban. 

 
Az állapotegyenlet ismerete. 

A kinetikus gázmodell A hőmozgás értelmezése. 

 
Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján. 

Termikus és mechanikai 
A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, 

alkalmazása. 

kölcsönhatások A belső energia értelmezése. 

 
A térfogati munka értelmezése. 

 

A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű 

alkalmazások. 

 

Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, 

adiabatikus folyamatok energetikai jellemzése. 

 

A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért 

fajhőjének megkülönböztetése. 

Halmazállapot-változások A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. 

 
Olvadás és fagyás. 

 
Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

 
E folyamatok energetikai vizsgálata. 

 
A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 

 

A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek 

jelentősége. 

 
A levegő páratartalma. 

 
A légkört érő káros behatások és következményeik. 

A termodinamika II. főtétele A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon. 
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A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

3. Elektromágnesség 
Elektrosztatika Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása. 

 
A töltésmegmaradás törvénye. 

 
A Coulomb-törvény ismerete. 

 

Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, 

feszültség. 

 
Többlettöltés fémen, alkalmazások. 

 

A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati 

alkalmazásának ismerete. 

Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

 
Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 

 

Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő 

ellenállás meghatározása egyszerű esetekben. 

 
Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

 
Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

 
A galvánelem és az akkumulátor. 

 
Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

 
Félvezetők tulajdonságai, alkalmazások. 

Magnetosztatika. A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

Egyenáram mágneses mezője 
A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses 

indukcióvektor és a mágneses fluxus. 

 
Az elektromágnes, gyakorlati alkalmazások. 

 
A Lorentz-erő. 

Az elektromágneses indukció 
A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz 

törvénye. 

 
Az önindukció jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál. 

A váltakozó áram 
A váltakozó áram jellemzése, az effektív feszültség és 

áramerősség. 

 

A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus 

fogyasztó esetében. 

 

Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, 

motor, transzformátor). 

Elektromágneses hullámok A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési 

sebesség, hullámhossz, frekvencia). 

 

Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai 

hatásainak ismerete. 

 
Az elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

A fény 
Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési 

sebessége. 

 
A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 

 

A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes 

visszaverődés jelensége. 

 
Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 

 

A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, 

polarizáció). 

 

Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás fogalmának 

ismerete, alkalmazása. 

 
A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 
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Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, dioptria 

fogalma. 

 

Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, 

a szemüveg, a fényképezőgép működésének alapelvei. 

4. Atomfizika, magfizika 
Az anyag szerkezete Az atom, molekula, ion, elem fogalma. 

 

Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét 

jelenségekkel. 

Az atom szerkezete 
Az elektromosság atomos természetének értelmezése az 

elektrolízis alapján. 

 
Az elektron töltése és tömege. 

 
Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

A kvantumfizika elemei Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

 

A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. A fény 

kettős természete. 

 
A vonalas színképek keletkezésének ismerete. 

 
Az elektron kettős természete. 

 
A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

 

Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és 

az elektronhéj fogalma, a Pauli-elv szerepe. 

Az atommagban lejátszódó Az atommag összetétele. 

jelenségek 

Az erős kölcsönhatás, nukleonok, tömeghiány és kötési 

energia, tömeg-energia ekvivalencia fogalmainak használata 

az atommag leírásában. 

 

A természetes radioaktív sugárzás (alfa, béta, gamma) 

leírása; felezési idő, aktivitás. 

 

Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások. 

Maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Az 

atomenergia jelentősége, előnyei, hátrányai, összehasonlítás 

más energiafelhasználási módokkal. 

 
Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

Sugárvédelem 

A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak 

ismerete, a sugárterhelés fogalma. A sugárvédelem 

módszerei. 

5. Gravitáció, csillagászat 
Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. 

 
A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. 

 
A mesterséges égitestek mozgása. 

 
Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. 

 
A gravitációs gyorsulás mérése. 

A csillagászat elemeiből A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése. 

 
A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal. 

 
A Tejútrendszer, galaxisok. 

 
Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

 
A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Személyiségek 

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, 

Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampére, Faraday, Jedlik 

Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie 

család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, 
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Wigner Jenő a tanultakkal kapcsolatos legfontosabb 

eredményeinek ismerete. 

Elméletek, felfedezések, 

találmányok 
A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. 

 
Galilei munkásságának jelentősége: a kísérletezés szerepe. 

 

Newton munkásságának jelentősége: „az égi és földi 

mechanika egyesítése”, 

 
a newtoni fizika hatása. 

 

A távcső, a mikroszkóp, a gőzgép, az elektromotor, a 

generátor, a transzformátor, az elektron, belső égésű motor, a 

röntgensugárzás, a radioaktivitás, a félvezetők, az 

atomenergia felhasználásának felfedezése, illetve feltalálása 

és hatásuk - összekapcsolás a megfelelő nevekkel. 

 

A követelményekben szereplő ismeretek alapján 

megállapítható eltérések a klasszikus fizika és a 

kvantummechanika között. 

 
Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 

 

KÉMIA 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Általános kémia 
Atomok és a belőlük 

származtatható 
Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében. 

ionok Az atomszerkezet kiépülésének törvényszerűségei. 

 

Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi 

tulajdonságokban a periódusos rendszer alapján. 

 
A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

 

A periódusos rendszer használata a tulajdonságok 

meghatározásához. 

Molekulák és összetett ionok 
Egyszerű szervetlen és szerves molekulák, valamint az 

ammónium- és az oxóniumion szerkezete. 

 

A molekulák és a megismert összetett ionok összegképlete, a 

megismert molekulák szerkezeti képlete. 

Halmazok 

Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő 

részecskék szerkezete közötti kapcsolat értelmezése modellek 

alapján. 

 

Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző 

szempontok (pl. komponensek száma, halmazállapot, 

homogenitás) szerint. 

 

Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb 

tulajdonságai. 

A kémiai reakciók 
Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok 

értelmezése. 

A kémiai reakciók jelölése 
Sztöchiometriai és egyszerűbb ionegyenletek felírása, 

rendezése. 

Termokémia 
A termokémiai fogalmak és törvények ismerete, 

alkalmazásuk egyszerűbb esetekben. 
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Reakciókinetika A reakciók végbemenetelének feltételei. 

 
A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 

Kémiai egyensúly A dinamikus egyensúly értelmezése a megismert reakciókra. 

 

Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti 

kapcsolat. 

 

Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális 

paramétereinek értelmezése. 

Reakciótípusok 
A kémiai reakciók csoportosítása különböző szempontok (pl. 

irány, reakcióhő, sebesség, részecskeátmenet stb.) szerint. 

 

A megismert anyagok csoportosítása kémiai viselkedésük 

alapján (sav, bázis, oxidálószer, redukálószer stb.). 

 

A megismert kémiai folyamatok besorolása különböző 

reakciótípusokba (pl. protolitikus, redoxi stb.). 

Protonátmenettel járó reakciók 

A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók 

értelmezése egyszerűbb, illetve tanult példák alapján (pH, 

kémhatás, közömbösítés, hidrolízis). 

Elektronátmenettel járó reakciók 
A redoxi-reakciók értelmezése (elektronátmenet, 

oxidációsszám-változás). 

A kémiai reakciók és az 

elektromos energia 

kölcsönhatása 

A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata 

(galvánelem, elektrolizáló cella működése). 

 

A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közötti 

összefüggés. 

 

Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok 

irányának meghatározására. 

 

A gyakorlati életben használt galvánelemek 

(akkumulátorok). 

 
Korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

 

Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok felírása 

és értelmezése a keletkező termékek ismeretében. 

 
Az elektrolízis mennyiségi törvényei. 

Tudománytörténet 

A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Mengyelejev, Hevesy 

György, Faraday, Arrhenius, Brönsted, Avogadro). 

2. Szervetlen kémia 
Az elemek és vegyületek 

szerkezete (az atom-, a 

molekula- és a halmaz-

szerkezet kapcsolata) 

A megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és 

reakcióinak magyarázata az általános kémiai ismeretek 

alapján. 

Az elemek és vegyületek fizikai 

tulajdonságai és ezek 

anyagszerkezeti értelmezése 

Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, 

szabályok alkalmazása a megismert elemek és vegyületek 

tulajdonságainak és reakcióinak magyarázatára. 

Az elemek és vegyületek kémiai 
Megismert elemek jellemzése a periódusos rendszer adatai 

alapján. 

sajátságai 

Egyszerűbb kísérletek elvégzése leírás alapján és a 

tapasztalatok anyagszerkezeti értelmezése. A 

természettudományos megfigyelési, kísérleti és elemzési 

módszerek alkalmazása. 

 

A megfigyelések, mérések során nyert adatok rendezése, 

ábrázolása, értelmezése. 
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Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

 

Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és 

értelmezése táblázat adatai alapján. 

 

A képlet alapján a megismert vegyületek besorolása a 

megfelelő rácstípusba és főbb tulajdonságaik jellemzése. 

 

A megismert vegyületek képleteinek, a reakciók 

reakcióegyenleteinek felírása. 

Az elemek és vegyületek 

előfordulása 
A megismert elemek előfordulásának formái. 

Az elemek és vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari 

előállításának elvi alapjai és módjai. 

Az elemek és szervetlen 

vegyületek legfontosabb 

felhasználásai 

Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használnia 

környezetben előforduló elemeket és szervetlen vegyületeket. 

Az elemek és vegyületek 

jelentősége 

Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani 

hatása, gyógyító, károsító hatása. 

 
A környezetkárosító anyagok hatásai és a megelőzés módjai. 

 
Az energiatermelés szervetlen kémiai vonatkozásai. 

 
A környezetszennyezés okai, környezetvédelem. 

Tudománytörténet 

A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Hevesy György, Irinyi János, 

Semmelweis Ignác). 

3. Szerves kémia 
A szerves vegyületek 

szerkezete és 
A szerves anyag fogalma. 

csoportosításuk 
A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti 

kötések szerint. 

 
A funkciós csoport fogalma. 

 

A szerves vegyületek csoportosítása a funkciós csoportok 

szerint. 

 

A szerves vegyületek elnevezésének alapelvei és annak 

alkalmazása. 

 
A mindennapi életben használt vegyületek köznapi neve. 

 
A főbb vegyületcsoportok általános képlete. 

 
A konstitúció, a konfiguráció és a konformáció. 

 
Szerkezeti képlet írása. 

 

Az izoméria különböző típusai, annak példával történő 

illusztrálása. 

 
A konstitúciós izomerek felismerése. 

A szerves vegyületek fizikai 

tulajdonságai 

Megismert vegyületek fizikai tulajdonságainak molekula- és 

halmazszerkezeti értelmezése. 

A szerves vegyületek kémiai 

sajátosságai 

A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós 

csoportok alapján. 

 

A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása a 

megismert vegyületek példáján. 

 

Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján, ezek 

eredményének értelmezése. 

A szerves vegyületek 

előfordulása 
A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. 

A szerves vegyületek A mindennapi életben fontos vegyületek felhasználása, 
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jelentősége élettani, gyógyító, károsító hatása (pl. drogok). 

 

Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai, megújuló 

energiaforrások. 

A szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

Az egyes szerves vegyületcsoportok legismertebb tagjai, 

laboratóriumi és ipari előállításának elvi alapjai és előállítási 

módjai. 

Tudománytörténet 

A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Szent-Györgyi Albert, E. 

Fischer, F. Sanger, A. Nobel). 

4. Kémiai számítások 
Általános követelmények Az SI- mértékegységek használata. 

 

A periódusos rendszer adatainak használata a 

számításokhoz. 

 
A feladatok szövegének, adatainak helyes értelmezése. 

Az anyagmennyiség 

A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat 

közti összefüggések (moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-

állandó) és alkalmazásuk. 

Az Avogadro-törvény 

Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből 

következő összefüggések (gázok moláris térfogata, sűrűsége, 

relatív sűrűsége) alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

Oldatok, elegyek (százalékos 

összetételek, koncentráció, 

oldhatóság stb.) 

Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának 

alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

A képlettel és reakcióegyenlettel 

kapcsolatos számítások 

A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti 

kapcsolat és annak alkalmazása. 

 

A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján egyszerűbb számítási 

feladatok megoldása. 

Termokémia 

A reakcióhő és a képződéshők közötti kapcsolat és 

alkalmazása, a reakcióhő alkalmazása egyszerű kémiai 

számítási feladatokban. 

Kémiai egyensúly, pH-számítás 
Az egész értékű pH és az oldatok oxónium-, illetve 

hidroxidion-koncentrációja közötti kapcsolat alkalmazása. 

Elektrokémia 
A standardpotenciál és galvánelemek elektromotoros ereje 

közötti kapcsolat alkalmazása. 

 

BIOLÓGIA 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia tudománya 
A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és 

természetes rendszer fogalma. 

 
A szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai alapismeretek 
A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis 

biológiai jelentősége, feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 
Szervetlen és szerves 

alkotóelemek: 
A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben. 
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Elemek, ionok 
A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO

3
, CO

3
2-, NO

3-
 ionok 

természetes előfordulásai. 

Szervetlen molekulák 
A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az 

élővilágban. 

Lipidek 
A lipidek oldódási tulajdonságait, a zsírok és olajok, a 

foszfatidok, az epe biológiai szerepe. 

Szénhidrátok 
A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, 

tulajdonságai. 

Fehérjék 
A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezete és 

aminosav sorrend. 

 
A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

Nukleinsavak, nukleotidok 
A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) 

szerepe. 

Az anyagcsere folyamatai: 
 

Felépítés és lebontás kapcsolata 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 

(fototrófok, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az 

endo- és exocitózis. 

Felépítő folyamatok Lényegük (reduktív, energia-felhasználó) és helyük. 

 
A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

Lebontó folyamatok A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete. 

 
Az erjedés lényege, felhasználása. 

Sejtalkotók (az eukarióta 

sejtben) 
Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat. 

 

A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük 

általános elve. 

 
A passzív és az aktív szállítás. 

 
Állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. 

 
A sejtek osztódási ciklusa. Mitózis és a meiózis. 

 
Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

3. Az egyed szerveződési szintje 
Nem sejtes rendszerek: 

 

Vírusok 
Felépítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A 

járványok. 

Önálló sejtek: 
 

Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 

 
A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

Egysejtű eukarióták Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

Többsejtűség Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Gombák, növények, állatok 

elkülönülése 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Sejtfonalak A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 

Teleptest és álszövet A teleptest és az álszövet jellemzői. 

Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtájak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások” a 

harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

 

A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata 

(szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, 

a gerincesek nagy csoportjai - halak, kétéltűek, hüllők, 

madarak, emlősök). 

 
Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. 
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Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai 

szerepe, része, típusai. 

 

A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, 

szaporítása. 

 
Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük. 

 

A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a 

váltivarúság, az ivari kétalakúság, az embrionális és 

posztembrionális fejlődés fogalma. 

 

Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. 

Regeneráció. 

Viselkedés 
Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, 

belátásos tanulás. 

4. Az emberi szervezet 
Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége. 

Kültakaró A bőr funkciói, részei. Ápolása, védelme. 

A mozgás 
A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, 

lehetséges kapcsolataik. 

 

Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója. A 

vázizom felépítése. 

 
Az agykérgi funkciók szerepe. 

 
A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

A táplálkozás A táplálkozás jelentősége, folyamatai. 

 
Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. 

 
A fog részei, a szájápolás higiéniája. 

 
A bélbolyhok helye, működése. A bél perisztaltika. 

 
Az éhség-, szomjúságérzet. 

 

A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk következményei. 

 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és 

állapottól függően. 

 
Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

A légzés A légző rendszer szervei, funkciói. 

 
A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. 

 
A gége részei, a hangszalagok szerepe. 

 
A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 

 

A légző rendszert károsító tényezők és a légző rendszer 

gyakori betegségeit fölismerésük, kezelésük. 

Az anyagszállítás A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik. 

 
A vérzéscsillapítás módja. A vérszegénység lehetséges okai. 

 
A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata. 

 

A szív, a koszorúerek felépítése és működése. Vérnyomás, 

pulzus. 

 

Befolyásoló élettani hatások. A véreloszlás megváltozásának 

élettani funkciója. 

 
Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 

A kiválasztás 
A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb 

részei. 

 
A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők. 

 
Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés. 

A szabályozás A szabályozás a vezérlés és a visszacsatolások. 
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Az idegsejt felépítése és funkciója. A receptor, a receptornak 

megfelelő (adekvát) inger, típusai (mechanikai, kémiai, fény, 

hő). 

 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás 

magyarázata. 

Az idegrendszer általános 

jellemzése 
A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés. 

 
A gerincvelő főbb funkciói. 

 
Az agy főbb részei. 

 
A bőr és a belső szervek receptorai. 

 
Az érzékszervek működésének általános elvei. 

 
A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk. 

 

A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a 

távolságészlelés. 

 
A külső-, közép- és belső fül része, működései. 

 
A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe. 

 
A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe. 

 
Az akaratlagos mozgások szerveződése. 

 
A motiváció szerepe. 

 
A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 

 

A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és 

paraszimpatikus befolyásolás következményei. 

Az emberi magatartás biológiai- Az öröklött és tanult magatartásformák 

pszichológiai alapjai 
Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben. A tanulás 

és az érzelmek kapcsolata. 

 
A tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során. 

 
Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. 

 
Megerősítés, szokás, függőség kialakulása. 

 

Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti 

taszítás (agresszió) és altruizmus megnyilvánulásai. 

 
Érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata. 

 

Életmód, stresszbetegségek. Fájdalomcsillapítás. Az 

idegrendszer néhány betegsége. 

 

A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a 

viselkedési függőségek közös jellegzetességei. 

Hormonrendszer, hormonális A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 

működések A neurohormonális rendszer. 

 

Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin 

termelődési helye és hatása. 

 

A női nemi ciklus során végbemenő hormonális, és testi 

változások. A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai. 

 
A cukorbetegség. 

Immunrendszer, immunitás 
Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző 

sejtjei. A gyulladás. 

 
Az immunizálás, a kötelező védőoltások. 

 
Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

 
Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer. Rh-összeférhetetlenség 

 
Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés. 

 
A láz és a lázcsillapítás módjai. 

 
Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 



47 

 

Szaporodás és egyedfejlődés 
A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a 

megtermékenyítés. Az ivar meghatározottságának szintjei. 

 

Az ember magzati fejlődésének, születésének és 

posztembrionális fejlődésének fő szakaszai. 

 
Az öregedés során bekövetkező biológiai változások. 

 
Az emberi élet vége. 

 

A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges 

következményei. 

 

A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi 

beavatkozások. Etikai problémák a (mesterséges ondóbevitel, 

lombikbébi, béranyaság, klónozás). 

 

Várandósság, terhesgondozás. Nemi úton terjedő betegségek 

megelőzése. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 
Populáció A populáció fogalma. 

 
Növekedési modellek, korfák. 

 
A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 

 
Tűrőképességi görbék és indikáció. 

 

A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív 

magatartás, a rituális harc, a behódolás fogalma, a párosodási 

rendszerek (csoportszerveződés) típusai. 

 

A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség 

(kommenzalizmus,) az antibiózis, az élősködés és a 

táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalma, állati és 

növényi példákkal. 

Életközösségek (élőhelytípusok) 

A flóra és fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése.  

Egy tó feltöltődésének folyamata. 

 
A gyomnövény fogalma. 

Bioszféra, globális folyamatok A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

 

Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot 

pusztító és védő emberi beavatkozások. 

 
Globális és helyi problémák. 

 
Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

Ökoszisztéma Az ökoszisztéma fogalma. 

 

Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának 

jellemzői. 

 
A szén és az oxigén körforgása. (Biogeokémiai ciklus.) 

Környezet- és természetvédelem A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

 
A védett területek típusai. 

 
Hazánk nemzeti parkjai. 

 

A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték 

fogalma. 

 

A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges 

teendők. A vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és 

„alternatív” energiaforrások. A talaj romlásának, illetve 

javításának folyamata. A hulladék típusai, kezelésük 

lehetséges módja. 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 
Molekuláris genetika A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a 
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rekombináció, a kromatinfonál és homológ kromoszóma 

fogalma. 

 

A DNS bázissorendje, a fehérje aminosav sorrendje, 

térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a tapasztalható 

jelleg közötti általános összefüggés. 

 

A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges hatásai. 

Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. 

Kromoszóma-mutációk, kockázati tényezők. 

 
A génműködés szabályozásának fogalma. 

 
A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

Mendeli genetika 
A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 

fenotípus fogalmai. 

 
Az öröklésmenetek alaptípusai. 

 
A humángenetikai sajátos módszerei (családfaelemzés). 

 
Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 

 
A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 

 
Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok. 

Populációgenetika és evolúciós 

folyamatok 

Az ideális és a reális populáció fogalma, a mutációk, a 

szelekció szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A 

természetes szelekció darwini modellje. 

 
A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. 

 
Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok 

 
Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

 
A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 

 

Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható 

érv. 

 

Genetikai tanácsadás. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az 

emberi élet értéke. 

 
A Human Genom Program célja. 

A bioszféra evolúciója A fizikai és kémiai evolúció fogalma. 

 

Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi 

faj egysége. 
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FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek 

 
A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

 

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt 

információk leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása 

és alkalmazása. 

 
Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 

 
Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége. 

 
Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken. 

2. Kozmikus környezetünk 

 

A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. 

A Nap. 

 
A Föld mozgásai és azok következményei. 

 

A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati 

feladatok megoldása. 

 
Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok 
Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb 

eseményeikben. 

 
Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 

 
A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 

 
A Föld nagyszerkezeti egységei. 

 

A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a 

felszínformák. 

 

A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági 

hasznosíthatóságuk. 

A levegőburok A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 

 

A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az 

éghajlati elemek közötti kölcsönhatások. 

 
Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

 

Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok 

megoldása. 

 

Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak 

magyarázata. 

 

A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség 

következményei. 

A vízburok A vízburok tagolódása és a víz körforgása. 

 

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági 

jelentőségük. 

 

A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk 

lehetőségei. 

 
A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 

 

A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra 

kiható problémái, megoldási lehetőségek. 

 
A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

A talaj A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás 
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és következményei. 

4. A földrajzi övezetesség 

 
A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 

 

A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése, 

hasonló és eltérő vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a 

környezeti problémák. 

 
A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

5. Népesség- és településföldrajz 

 

A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, 

környezeti következményei. 

 
A népesség szerkezete. 

 

A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb 

tényezők, a területi megoszlás különbségei. 

 

Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és 

következményei. 

 
Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai. 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
A világgazdaság A világgazdaság ágazati felépítése. 

 

A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb 

mutatók. 

 
A fejlettség területei különbségei. 

 
A piacgazdaság működésének elve. 

 

A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi 

tevékenységek és szervezetek. 

 

A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb 

irányai, résztvevői. 

 
A globalizáció. 

 
Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján. 

A gazdasági ágazatok 
A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok 

változása. 

 
A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 

 
A mezőgazdaság termelés jellemzői. 

 

Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási 

tendenciái. 

 
Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok 

 

Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági 

jellemzőik szerint. 

 

A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és 

változó szerepük a világgazdaságban. 

 

A különböző egyedi szerepköröket betöltő ország csoportok 

és országok földrajzi jellemzői. 

8. Magyarország földrajza 

 
Magyarország földrajzi helyzete. 

 

Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg 

érvényesülése. 

 

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A 

népesség nemzetiségi összetételének változásai és 

következményei a Kárpát-medencében. 

 
Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság 
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fő ágai, ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, annak 

okai és társadalmi-gazdasági következményei. 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk 

idegenforgalma. 

 

A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és 

társadalmi-gazdasági képének bemutatása. 

 

Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és 

környezeti értékei, gazdasági eredményei. 

 

A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

9. Európa regionális földrajza 

 
Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

 

Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi 

jellemzői. 

 

Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ 

gazdaságában. Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és 

eltérő vonásai, jellemzői. 

 

Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági 

alapjai, működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes 

területeinek és országainak hasonlóságai és különbségei. 

 

A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra 

tett törekvések Európában. 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

 

Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és 

társadalmi-gazdasági jellemzői, tipikus tájaik. 

 

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű ország csoportok 

és országok. 

 

Példák a társadalom természeti környezetbe való 

beavatkozására az egyes földrészeken. 
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11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 

A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának 

természeti, társadalmi-gazdasági okai. 

 
Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire. 

 

ÉNEK-ZENE 

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Éneklés és zenetörténet 

Népzene 
Húsz magyar népdal, valamint két különböző nemzetiségi 

és két más nép népdalának előadása emlékezetből. 

 

A magyar népdalok stílusának, szerkezetének, formájának, 

hangsorának, hangkészletének, előadási módjának ismerete. 

 

A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és 

felismerése. 

 
A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások ismerete. 

Műzene 

A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, zenei 

műszavak, előadási jelek; a tanult zeneszerzők életútjának 

vázlatos ismertetése és főbb műveik megnevezése. 

 

Társművészeti összefüggések bemutatása (irodalom, 

képzőművészet, tánc, színház). 

Középkor 
Egy szillabikus gregorián dallam éneklése latin szöveggel, 

emlékezetből. 

 
A gregorián zene általános jellemzése. 

 
Egy trubadúr dallam előadása szöveggel, emlékezetből. 

Reneszánsz Egy históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből. 

 

Vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők 

meghatározása (mise, motetta, madrigál). 

 
A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. 

 
A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása. 

Barokk Egy korál dallam éneklése magyar szöveggel, emlékezetből. 

 

Egy könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése kottából, 

tanári zongorakísérettel. 

 

Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera 

meghatározása. 

 
Zenei formák: rondó, variációk értelmezése. 

 

Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, 

prelúdium, fúga értelmezése. 

 

A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek 

felsorolása. 

Bécsi klasszika 
Egy bécsi klasszikus dal bemutatása szöveggel, 

emlékezetből, tanári zongorakísérettel. 

 

Egy magyar szöveges verbunkos dallam éneklése 

emlékezetből. 

 
A periódus fogalma. 

 
Két-, ill. háromtagú formák meghatározása. 

 
Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, 
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vonósnégyes, szimfónia, klasszikus versenymű, opera. 

 

A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének 

meghatározása. 

 

A magyar verbunkos zene jellemzői a XVIII. században, 

kiemelkedő mesterek megnevezése. 

 

Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zenei idézet lapról 

olvasása szolmizálva (2#-2b-ig). 

Romantika 
Egy romantikus dal előadása szöveggel, emlékezetből, tanári 

zongorakísérettel. 

 
A romantikus dal jellegzetes vonásainak ismerete. 

 
A programzene jellemzése. 

 
A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. 

 
A nemzeti romantika jellemzése. 

 

Liszt Ferenc és Erkel Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, 

főbb műveinek felsorolása. 

Századforduló Egy zenemű részletének éneklése kottából szolmizálva. 

 

A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, ritmika, 

hangkészlet, hangszerelés). 

XX. századi és kortárs zene 
Egy-egy téma éneklése szolmizálva kottából, Bartók Béla és 

Kodály Zoltán műveiből. 

 

Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása 

(életút, főbb művek). 

 
A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése. 

 
Kortárs magyar szerzők és főbb műveik felsorolása. 

 

Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró 

jellegű bemutatása. 

2. Zenefelismerés 

 

A zenefelismerési feladatban nyolc hangzó (CD-n vagy 

hangkazettán rögzített) zenei szemelvényt kell felismerni. 

Feladattípustól függően kell meghatározni a népi 

hangszerek, a korszak, a zeneszerző, a mű és a műfaj 

nevét. A válogatás tanult anyagból legyen az alábbi 

szerzőktől. 

Népzene Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom. 

Reneszánsz Josquin des Pres, Tinódi Lantos Sebestyén. 

Barokk J. S. Bach, Händel. 

Bécsi klasszika Haydn, Mozart, Beethoven. 

Romantika Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Verdi, Muszorgszkij. 

Századforduló Ravel. 

XX. századi és kortárs zene Bartók, Kodály, Gershwin, Orff. 

3. Dallamátírás 

 

Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus 

terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe 

violinkulcsban, 2#-2b előjegyzési körben. 
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Alkotás 

Vizuális nyelv 

A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, 

sík- és térforma, tónus, szín) adott célnak megfelelő 

használata. 

 
Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása. 

 

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező 

ábrázolása. 

 
Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

 

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző 

kontextusban. 

Technikák Az adott technika adekvát használata. 

 
Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal. 

 

Jártasság a műszaki jellegű rajzban - ceruzával, 

szerkesztőeszközökkel. 

 

Jártasság egyes festőtechnikákban - akvarellel vagy 

temperával. 

 
Jártasság a kollázstechnikában. 

 
Jártasság egy kézi sokszorosító eljárásban (pl. papírnyomat). 

 

Jártasság egy további szabadon választott technika 

alkalmazásában (pl. mintázás, vegyes technikák, fotó, videó, 

számítógép, kézműves technikák). 

 
Jártasság a sablonnal történő feliratkészítésben. 

Ábrázolás, látványértelmezés 
 

Formaértelmezés 
Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb 

arányainak, formájának megfigyelése és helyes visszaadása. 

 

Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz 

készítése (pl. szabásrajz, szerkezeti vázlat). 

Térértelmezés Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

 

Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes 

megtartása. 

 
Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

 

A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása 

szabadkézi rajzban. 

 

Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók 

(vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, kétiránypontos 

perspektivikus ábrázolás) következetes alkalmazása 

szabadkézi rajzban. 

Színértelmezés Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása. 

Megjelenítés, közlés, kifejezés, 

alkotás  

Kompozíció Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

Érzelmek Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 

Folyamat, mozgás, idő 
Folyamat, történet bemutatása értelmezhető 

képsorozatokban (pl. folyamatábra, képes forgatókönyv). 
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Kép- és szöveg Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával. 

 

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció 

kiválasztása. 

Vizuális információ Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. 

 

Nem vizuális természetű információk értelmező képi 

megjelenítése (pl. grafikonnal, diagrammal). 

 

Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő 

ábrázolásban. 

Tárgyak és környezet Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

 
Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése. 
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2. Befogadás 
A megjelenítés sajátosságai 

 

Vizuális nyelv 

A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, 

vonal, sík- és térforma, felület, tónus, szín, 

szerkezet/kompozíció, képi motívumok, kontrasztok, 

térábrázolási rendszerek, anyagok, technikák) szerepének 

ismerete, használata az elemzés során. 

Térábrázolási módok 
A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és 

lényegének ismerete. 

Vizuális minőségek Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 

Látványértelmezés 
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és 

alkalmazása az elemzés során. 

Kontraszt, harmónia Színharmóniák, színkontrasztok felismerése. 

Kontextus 

A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó 

összefüggések - kontextus - felismerése és használata az 

értelmezés, elemzés során. 

Technikák 
A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak 

felismerése. 

Vizuális kommunikáció 
 

Vizuális információ 
A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló 

legfontosabb jelek, jelképek, motívumok értelmezése. 

 

A köznapi közlésekben előforduló vizuális információk 

értelmezése (pl. műszaki rajz, folyamatábra). 

Tömegkommunikáció 
A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak 

ismerete és megkülönböztetése. 

Fotó, mozgókép Fotó elemzése. 

 
A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

 
Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. 

Tárgy- és környezetkultúra 
 

Forma és funkció A tárgyról leolvasható információk ismerete. 

 

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és 

objektumok (pl. épület, építmény) forma- és 

funkcióelemzése. 

 
Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása. 

Tervező folyamat A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete. 

Népművészet A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete. 

 

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, 

tárgykultúrájának ismerete. 

Kifejezés és képzőművészet 
 

Művészeti ágak 
A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott 

művészetek) legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

Műfajok 

A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, fotó) és 

háromdimenziós (pl. szobrászat, installáció), valamint 

időbeli kifejezéssel bíró (pl. happening, multimédia) 

műfajainak ismerete. 

Művészettörténeti korszakok, 

irányzatok 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, 

irányzatainak ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, a századforduló 

és századelő izmusai, a XX. század második felének 
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irányzatai és legalább egy Európán kívüli kultúra). 

Stílusjegyek 
Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik 

alapján. 

Alkotások és alkotók 
A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése 

és stílusmeghatározása. 

Műelemző módszerek 
A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak 

elemzése a megfelelő műelemző módszerek alkalmazásával. 

Mű és környezete A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete. 
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INFORMATIKA  

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Információs társadalom 

Információs rendszerek az 

iskolában és a gazdaságban 

Informatikai alapfogalmak. 

Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek 

pontos meghatározása. 

 

Dokumentumok választása informatikai eszközök 

segítségével. 

Közhasznú magyar információs 

adatbázisok 

Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az 

információs rendszerekben, de akár csak egy címlistában is 

hatalmas érték lehet. 

 
Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban. 

Jogi és etikai ismeretek 
Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások alapjainak 

ismerete. 

Információs és kommunikációs 

technológiák a társadalomban 

Ismerje az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazásait és hatását a mindennapi életben, munkában, 

szórakozásban stb. 

 
Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait. 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 
A számítógépek felépítése, 

funkcionális egységei, azok 

főbb jellemzői 

A Neumann-elvű számítógépek. 

A számítógép, illetve a kapcsolódó perifériák. Perifériák 

típusai, főbb jellemzői és feladataik. 

A számítógép üzembehelyezése 

A számítógép főbb egységeinek felismerése és funkciói. 

Legfontosabb részeinek összekapcsolása és 

üzembehelyezése. 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

Az operációs rendszer és főbb 

feladatai 

Az operációs rendszer részei. Az operációs rendszer 

funkciói. 

Könyvtárak (mappák) létrehozása, másolása, törlése, 

átnevezése. 

 
Keresés a háttértárakon. 

Az adatkezelés szoftver és 

hardver eszközei 

Tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás, az operációs 

rendszer segédprogramjai. 

Állományok típusai 
Állománykezelés (létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, 

nyomtatás). 

Hálózatok működésének 

alapelvei, felhasználási területei 

Hálózati be- és kijelentkezési programok indítása. 

Hozzáférési jogok, adatvédelem. 

4. Szövegszerkesztés 
Szövegszerkesztő program 

kezelése 

Szövegszerkesztő program indítása. Szöveg beolvasása és 

kimentése. 

 
Nyomtatás. 

 
A munkakörnyezet és a nézet beállítása. 

Szövegszerkesztési alapfogalmak A szövegszerkesztés menete. Szövegbevitel, -javítás. 

 

Karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás, 

tabulátorok használata. 

 
Oldalformázás. 
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Szövegjavítási funkciók Keresés és csere funkciója. 

 
Kijelölés, másolás, mozgatás és törlés. 

 
Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás. 

Táblázatok, grafikák a 

szövegben 

Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés, 

szegélyezés. 

 

Táblázatok, grafikák, képek, szimbólumok és más 

objektumok beillesztése a szövegbe és formázása. 

5. Táblázatkezelés 
A táblázatkezelő használata. A program indítása, a munkakörnyezet beállítása. 

Táblázatok felépítése Táblázatok felépítése (cella, oszlop, sor). 

 
Táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. 

Adatok a táblázatokban Adattípusok. 

 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, formázás. 

 
A cellahivatkozások használata. 

 
Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. 

Táblázatformázás 
Karakter-, cella- és tartomány-formázások. Sorok, oszlopok, 

tartományok kijelölése. 

 
Cellák és tartományok másolása. 

Táblázatok, szövegek, 

diagramok 
Egyszerű táblázat készítése. 

 
Diagramtípus kiválasztása. Diagramok szerkesztése. 

Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 
Tantárgyi feladatok megoldása. 

6. Adatbázis-kezelés 
Az adatbázis-kezelés 

alapfogalmai 

Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, 

kulcs. 

Adatbázis-kezelő program 

interaktív használata 

Adattípusok. 

Adatbevitel, adatok módosítása, törlése. 

 
Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Alapvető adatbázis-kezelő 

műveletek 

Lekérdezések, függvények használata, keresés, válogatás, 

szűrés, rendezés, összesítés. 

Képernyő és nyomtatási 

formátumok 
Képernyő és nyomtatási formátumok tervezése és készítése. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 
Kommunikáció az Interneten Levelezési rendszer használata. 

 

Állományok átvitele, www, keresőrendszerek, távoli 

adatbázisok használata. 

Weblapkészítés 
Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése 

Webszerkesztővel: szöveg, kép, ugrópont bevitele. 

 
Formázási lehetőségek. 

8. Prezentáció és grafika 

Prezentáció 
Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, rajz, fotó, hang...) 

és formázása. 

Grafika 
Grafikai eszközök használata. Elemi alakzatok megrajzolása, 

módosítása, képek beillesztése. 

9. Könyvtárhasználat 
Könyvtárak A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói. 

 
Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök. 

Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés. 
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TESTNEVELÉS  

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Elméleti ismeretek 

A magyar sportsikerek 
Tájékozottság a helyi tantervben szereplő sportágak 

jelentősebb hazai eredményeiről. 

 

A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és 

eredményei. 

A harmonikus testi fejlődés A testi fejlődés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. 

Az egészséges életmód 
Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód 

kialakításához szükséges alapvető ismeretekben. 

 
Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése. 

Testi képességek A kondicionális alapképességek értelmezése. 

 
Az erőfejlesztés szabályai. 

Gimnasztika A bemelegítés szerepének értelmezése. 

 

Gyakorlatok javaslata a képességek fejlesztésére és a 

testtartás javítására. 

Atlétika A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok. 

Torna A női és férfi tornaszerek. 

 
A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. 

Ritmikus gimnasztika Az RG versenyszámai. 

 
Mozgás és zene kapcsolata. 

Küzdősportok, önvédelem Küzdőjátékok felsorolása különböző életkorú tanulók részére. 

Úszás Az úszás higiénéjének ismerete. 

 
Az úszás az ember életében. 

Testnevelés és sportjátékok Labdajáték-előkészítő játékok felsorolása. 

 
Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. 

Természetben űzhető sportok 

Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb 

szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, 

evezés). 

2. Gyakorlati ismeretek 

Gimnasztika 
Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig 

mászókulcsolással. 

 
Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig. 

 
48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

Atlétika 
 

Futások Egy választott futószám bemutatása 

 
60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

 
Lányok minimum idő: 9,8 sec. 

 
Fiuk minimum idő: 8,8 sec. 

 
2000 m síkfutás. 

 
Minimum idő: lányok: 10,30 perc, fiúk 9,00 perc. 

Ugrások Egy választott ugrószám bemutatása 

 
Magasugrás választott technikával. 

 
Lányok minimum magasság: 110 cm. 

 
Fiúk 125 cm. 

 
Távolugrás választott technikával. 
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Lányok minimum 330 cm. 

 
Fiúk 410 cm. 

Dobások Kislabda hajítás vagy súlylökés választott technikával. 

 

Minimum szintek: Lányok: Kislabda hajítás: 20 m, 

súlylökés: 5,5 m. 

 
Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 4 kg. 

 

Fiúk: Minimum szintek: Kislabda hajítás: 30 m, súlylökés 

7,5 m. 

 
Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 6,00 kg. 

Torna 
 

Talajtorna 
A talaj- és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy szer 

kötelezően választható. 

 

Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat 

összeállítása és bemutatása, kötelező elemek felhasználásával 

Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása. 

 

Lányok 4 részes, széltében állított, fiúk 5 részes, hosszában 

felállított szekrényen. 

Felemáskorlát 
Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása, kötelező elemek felhasználásával. 

Gerenda 
Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika 

Különböző elemekből álló összefüggő szabad gyakorlat 

bemutatása (a gyakorlat ideje 35-45 sec), javasolt elemek 

felhasználásával. 

 

Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem 

bemutatása. 

Gyűrű 
Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása, kötelező elemek felhasználásával. 

Nyújtó 
Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása, kötelező elemek felhasználásával. 

Korlát 
Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása, kötelező elemek felhasználásával. 

Küzdősportok, önvédelem Grundbirkózás, értékelés a grundbirkózás szabályai szerint. 

 
Dzsúdógurulás előre. 

Úszás Egy választott úszásnemben 50 m úszás. 

 
Egy további úszásnemben 25 méter leúszása. 

Testnevelés és sportjátékok Egy sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda 
Kapura lövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával 

labdavezetés, passzív védő mellett beugrásos lövés). 

 
Távolba dobás tetszőleges lendületszerzéssel, kézilabdával. 

 
Lányok: minimum 15 méter, fiúk 21 méter. 

 
7 méteres büntető dobás. 

Kosárlabda 

Mindkét oldalra végrehajtott, félpályáról kétkezes mellső 

átadás a büntető-  

vonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, cselezés 

után futás a kosár felé, a visszakapott labdával labda leütés 

nélkül fektetett dobás. 

 
Büntetődobás egy vagy két kézzel. 

Labdarúgás Labdaemelgetés váltogatott lábbal. 

 
Minimum: Lányok: 4, fiúk 8 db. 



62 

 

 

Szlalom-labdavezetésből kapuralövés. (Szlalompálya hossza 

10 méter, 5 kapu egyenlő távolságra, lövés 10 méterről 

kézilabdakapura.) 

 

Összetett gyakorlat: falra rálőtt és visszapattanó labda kapura 

lövése 

Röplabda Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan. 

 

Minimum szint: kosárérintésnél 5, alkarérintésnél 4 db 

érintés. 

 
Nyitás választott technikával. 

 

JUDAISZTIKA 

A vizsgaformája: 

Középszinten: szóbeli vizsga. 

A vizsga időtartama: 15 perc. 

A judaisztika érettségi vizsga célja: 

A vizsga célja, hogy az érettségiző diák számot adjon arról, hogy: 

- rendelkezik a zsidó élet és gondolkodásmód kialakításához szükséges alapfogalmakkal, 

- érti és használni tudja az alapvető judaisztikai szaknyelvet és fogalmakat, 

- rendelkezik alapvető Bibliaismerettel, 

- ismeri a zsidó naptárt és a zsidó ünnepeket, 

- tisztában van a zsidó élet fontosabb állomásaival, 

- tudja a kóserság alapelemeit, 

- rendelkezik alapvető ismeretekkel a zsidó otthon és a zsinagóga vonatkozásában, 

- felismeri a parancsolatok hatását a mai életünkre, 

- ismeri a zsidó történelem fontosabb eseményeit és összefüggéseit, 

- érzékeli a zsidó etika és filozófia sajátosságait, 

- jellemezni tudja a magyarországi zsidóságot irányultsága, szervezetei alapján, 

- tisztában van a zsidó állam létével, 

- képes ismereteit a dialógus szellemében, mások számára is közvetíteni. 

Nem lehet az érettségi vizsga célja a személyes hit számonkérése. 

A középszintű vizsga az érettségiző jelöltektől pontos ismereteket, megfelelő 

kifejezőkészséget, az elemzés, rendszerezés alapvető egyszerűbb formáját várja el. 

Tartalmi követelmények: 

Kompetenciák Követelmények 

Nyelv 
A zsidósággal kapcsolatos fogalomrendszer helyes 

használata. 

Források 

Bibliai szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének 

megértése és kifejtése.  

Bibliai források, lényeges információk felismerése, 

kiemelése, alapvető következtetések levonása.  

Információk gyűjtése és rendszerezése, a judaisztika 

irodalmának alapján.  

Térképek felhasználása az ismeretszerzéshez.  

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, képi és zenei 
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források felhasználása a zsidóság szokásainak megértéséhez, 

bemutatásához. 

Tájékozódás térben 

A Biblia szempontjából fontos helyszínek azonosítása a 

térképen.  

A földrajzi környezet szerepe a zsidó kultúra alakulásában. 

Tájékozódás időben 
A fontos történelmi események időrendi sorrendbe állítása.  

A zsidó élet körforgásának időbeli értelmezése. 

A zsidó naptár 

Csillagászati háttér, a naptár egységei (év, hó, nap).  

A hónapok felsorolása.  

A zsidó ünnepek naptári elhelyezkedése. 

Zarándokünnepek 

Az ünnepek eredete.  

Az ünnepek nevei, a félünnepek.  

Pészach, Savout, Szukot történetének ismerete.  

Pészach, Savout, Szukot gyakorlata, imarendszere.  

Pészach Hagada jelentősége.  

A Tízparancsolat hatása korunkra.  

A Szukoti csokor szimbolikája. 

Örömünnepek 

Hanuka történelmi háttere, szertartása, imarendszere.  

A hanukkia.  

Purim történelmi háttere, a Purim parancsolatok.  

Megilla olvasás jelentősége. 

Nagyünnepek 

A zsidó újév forrása jelentősége, szertartása és liturgiája.  

A megtérés napjai.  

Az engesztelés napja, az ünnep szabályai, szertartása, 

liturgiája. 

Szombat (Sábát) 

A Szombat bibliai forrása.  

A Szombat törvényei, liturgiája, imarendje.  

A Szombat jelentősége közösségekben, családokban.  

A pihenőnap fontossága. 

Kóserság (Kashrut) 

A kóserság forrásai.  

Kóser állatfajták.  

Kóser konyha, tejes és húsos szétválasztása.  

Kósersági tilalmak. 

A zsidó szimbólumok és 

kegytárgyak 

Dávid pajzsa, menóra.  

Imaeszközök, gyertyatartók.  

Tóratekercsek és tartozékaik.  

Zsidó motívumok a művészetben. 

A zsinagóga és kialakulása 

A pusztai szentély, forrása, berendezési tárgyai.  

A jeruzsálemi szentély építői, helye, története.  

A zsinagóga funkciója, tisztviselői, tárgyai, művészete. 

A zsidó közösség és zsidó otthon 
Közösségi élet.  

Családi élet. 

A zsidó élet körforgása 
Születés, névadás, a körülmetélés és bibliai forrásai.  

Halál, temetési szokások, sírkő. 

A zsidó esküvő 

Felkészülés az esküvőre.  

Az esküvő szertartása.  

A résztvevők és feladataik.  

A házasságlevél szerkezete, tartalma. 

Gyász és böjt 
Közösségi gyász-, böjtnapok (Gedalja, Tévét 10, Támuz 17, 

Áv 9, a holokauszt napja) 
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Egyéni gyász szakaszai, előírásai. 

A zsidó nép gyökerei 

Az ősatyák története, szerepe a zsidó nép formálásában 

(Ábrahám, Izsák, Jákob).  

Az ősanyák története, szerepe a zsidó nép formálásában 

(Sára, Rebeka, Ráchel, Lea). 

A zsidó törzsek kialakulása, szerepük. 

A zsidó nép őstörténete 

Az egyiptomi fogság évei.  

A kivonulás története.  

A kinyilatkoztatás, néppé válás.  

A sivatagi vándorlás. 

A parancsolatok (micvák) 

A parancsolatok felosztása.  

Tórai parancsolatok.  

Rabbinikus parancsolatok.  

A parancsolatok jelentősége.  

A parancsolatok, mint a zsidó élet formálói. 

A honfoglalás 

Józsua, a zsidó nép új vezetője.  

A Szentföld meghódítása.  

Az ország felosztása.  

A bírák kora. 

A zsidó nép vezetői 

A kohaniták kötelességei, jogai egykor és ma.  

A királyok (Saul, Dávid, Salamon).  

A próféták közvetítő funkciója.  

A Messiás, elképzelések a megváltás koráról. 

Nők a Bibliában Egy prófétanő története és szerepe. 

A Szent iratok 

A zsoltárok kialakulása, a liturgiában betöltött szerepük.  

Az öt tekercs kialakulása, szerepe.  

Jób könyve és üzenete. 

A zsidó filozófia Egy zsidó filozófus élete, munkássága. 

Az ima 

Az ima kialakulása.  

Az imák ideje.  

Hétköznapi imák.  

Ünnepi imák.  

Áldások.  

Az imakönyv felépítése, fontosabb részei. 

Rabbinikus tevékenység 

Magyarországon 
Egy magyarországi rabbi élete és munkássága. 

Izrael földje (Erec Jisrael) 

Izrael földrajza.  

Izrael szentsége.  

A modern zsidó állam kialakulása, jelentősége a zsidó nép 

életében. 
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2.9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések törvényi háttere előírja intézményünk 

számára a hátrányos (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű 

(SNI) tanulók sikeres tanulmányi teljesítményére, eredményére, azok kiegyenlítettségére 

vonatkozó feladatadatokat. Intézményünk jellegéből adódóan ide soroljuk azon diákjainkat is, 

akik a nem magyar anyanyelvű családból érkeznek, a magyar nyelv ismeretei hiányában érkeznek 

intézményünkbe. Külön figyelmet kell fordítanunk a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került 

gyermekekre, tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja 

iskolai sikerességüket. Valljuk, valamennyi gyermeknek joga van képességei minél 

maradéktalanabb kibontakoztatására, személyiségfejlődése támogatására. Célunk a befogadó, 

inklúzió elvein alapuló oktató-nevelő intézmény, ahol az említett tanulók magas szintű ellátást 

kapnak. 

      Intézményünk működésében az egyenlő bánásmód követelményei a fenti törvényi 

elvárásnak megfelelően érvényesülnek. 

      Feladataink, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett intézkedések. 

 Partnerközpontú nevelés. 

  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő szülők számára megfelelő tájékoztatás 

biztosítása. 

 Az egyenlő minőségi oktatás biztosítása intézményünkben. Ennek érdekében szükség szerint 

felzárkóztató foglalkozást szervezünk az érintett tanulóink számára. 

 Az iskolai nevelésben, oktatásban a teljes körű integráció, inklúzió megvalósítása. 

 A HH, HHH és a SNI tanulók körében a mulasztási átlag csökkentése. 

 A HH, HHH és a SNI tanulók tanulási eredményeinek javítása, az egyéni és csoportos 

fejlesztések, az egyéni tanterv estleges bevezetése az osztályismétlések számának 

csökkentése, elkerülése érdekében. 

 

A fenti követelmények, feladataink, céljaink elérése érdekében a pedagógusok, 

intézményünk dolgozói részéről elvárjuk: 

 

 a félelem-, és szorongásmentes, családias légkörű, hatékony és színvonalas iskolai nevelést, 

oktatást, 

 a differenciáló módszerek alkalmazását,   

 a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelését,  

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását, és alkalmazását a tanórákon, 

 változatos témájú szakkörök, tanfolyamok indítása,  

 rendszeres és folyamatos tájékoztatást a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

 előre tervezett és rendkívüli szülői értekezletek megtartását. 

 előadások, konzultációk szervezését (igény szerint): logopédus, fejlesztőpedagógus, 

pszichológus egészségügyi szakember (orvos, védőnő) bevonásával.  

 családlátogatást, közös tevékenységeket, programok szervezését. 
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Az ifjúságvédelem legfontosabb feladata a prevenció előtérbe állítása. Ehhez szükséges az 

osztályfőnökök magas színvonalú együttműködése a szakemberekkel (iskolaorvos, védőnő, 

egészségügyi megelőző szolgálatok). Állandó feladatunk a szociálisan, kulturálisan vagy 

egészségi okból veszélyeztetett tanulók nyilvántartása, segítése, iskolai teljesítményük és 

magatartásuk figyelemmel kisérése. 

Amennyiben a hagyományos pedagógiai eszközökkel nem érünk célt, avagy a probléma súlya, 

jellege miatt nem is tudunk segíteni, külső segítséget veszünk igénybe. Ezek lehetnek: 

 gyámhatóság, 

 területileg illetékes Nevelési Tanácsadó, 

 területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A szociálisan nehéz helyzetben lévő családokban élő, rászoruló gyermekek szüleinek figyelmét 

felhívjuk a zsidó szociális szervezetek nyújtotta támogatási lehetőségekre. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk alapja a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

feltérképezése, azok okainak és jellegének megállapítása. Ezen feladatokat elsősorban az 

osztályfőnök látja el és a gyermekvédelmi felelős pedagógus fogja össze.  

 

Gyermekvédelmi felelős: 

 koordinálja, összefogja a gyermekvédelmi munkát, 

 kapcsolatot tart az alábbi szervezetekkel, szervekkel, személyekkel: 

- iskolaorvos; 

- Orthodox Hitközség; 

- Nevelési Tanácsadó; 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztálya; 

- Családsegítő központ 

- Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 

 összefogja az intézményünkben igénybe vehető támogatási lehetőségeket: (étkezési 

támogatás, tankönyvtámogatás, 

 tankönyvtámogatás, 

 segélyezési pályázatok figyelése. 
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Osztályfőnök: 

 segít kiszűrni a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekeket; 

 megismerni, felmérni annak okát, jellegét; 

 egyénekre lebontott nevelési feladatok meghatározásában egyeztet az érintett 

szaktanárokkal; 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, valamint a gyermekvédelmi felelőssel. 

 

 

2.10 . Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái  

 

A tantárgyi ellenőrzés, értékelés módjai 

Iskolánkban a tantárgyi értékelés a következő formákban történik: írásbeli, szóbeli, gyakorlati, 

ugyanis a készségtárgyakból az értékelés speciális, a teljesítmény formája és tartalma szerint 

zajlik. 

 

Írásbeli: témazáró, év végi, év eleji felmérő, 1-2 óra anyagát vagy részanyagát felölelő 

röpdolgozat, házi dolgozat. 

Szóbeli: órai, összefoglaló beszámoló, tanulói önálló munkán alapuló kiselőadás vagy 

projektfeladat értékelése.  

 

A tanulók munkáját félévi és év végi értesítőben értékeljük. 

 

A tanulmányok lezárása után a tanulók az iskola szervezésében külön vizsgaszabályzat szerint 

szakmai- illetve érettségi vizsgát tehetnek. 

 

A tanulók formatív értékelése a szaktanárok és a nevelőtestület feladata. A szaktanárok 

rendszeresen mérik a tanulók teljesítményét, és osztályzatokkal értékelik azt. Általánosan 

elvárható, hogy a tanuló rendelkezzék egy félévben minimum 3 érdemjeggyel.  

A rendszeres osztályozás egyik feladata a tanulási hibák és hiányosságok feltárása, amely 

lehetővé teszi a javítást és pótlást. A másik fontos célja a tanuló, a tantestület és szülő 

tájékoztatása az elért eredményekről. Összességében a formatív értékeléssel az iskola a nevelés 

folyamatát kívánja szabályozni.  

A pedagógiai értékeléshez szükséges adatokat különböző módszerek segítségével gyűjtjük össze, 

például feleltetéssel, megfigyeléssel, feladatlapos felméréssel. Az írásbeli feladatok kapcsolódnak 

az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli számonkérés követi. A 

tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinteni. 

 

A közismereti tárgyak témazáró dolgozatainak szabályozása 

 

1. Egy tanítási napon két témazáró dolgozatot lehet íratni. 

2. A témazáró időpontját egy héttel korábban közöljük a diákokkal. 

3. A témazáró dolgozatok javítása két héten belül megtörténik. 

4. Tantárgyanként mindig egységes a dolgozatok százalékos értékelése (a 

munkaközösségek megállapodása alapján). 

5. Közismereti tárgyanként más és más a témazárók éves mennyisége.  
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6. A tanév végén az egyes tantárgyakból az egész évi munkát értékeljük! (a félév 

eredménye beszámít az év végi osztályzatba). 

7. Iskolánk egyházi iskola, ezért előfordul, hogy a vallási ünnepek miatt a számonkérés 

korlátozott lehet néhány alkalommal. Erre külön figyeljünk a tanév során! 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatás rendje, formái és korlátai 

1. Tanítványainktól összefüggő feleleteket várunk (természetesen az adott életkornak és 

képességeknek megfelelően). Lehetőséget adunk tanulóinknak arra, hogy saját társaik 

feleletét is értékelhessék. 

2. A tanítási órán végzett munka értékelését fontos és elengedhetetlen elemnek tartjuk. 

3. A versenyeken való részvétel tanári értékelését nagyon fontosnak tartjuk. 

 

A szöveges értékelés iskolánkban 

 

Az első évfolyamos tanulóink félévi és év végi értékelése szöveges formában történik. 

A második évfolyam második félévétől a Köznevelésről szóló törvény előírásainak megfelelően 

osztályzattal értékeljük tanulóink teljesítményét. Az alsó tagozat minden évfolyamán évközi 

szöveges értékelést is adunk (évente 3 alkalommal), hogy még pontosabb képet adhassunk 

tanítványaink tanulmányi előmeneteléről a szülők számára. 

 

Gyakorlati értékelés 

 

Gyakorlati beszámoltatásra kerül sor a testnevelés, a rajz és művészetek tantárgyak esetében. A 

gyakorlati beszámoltatás a tanuló által az iskolai oktatás és az otthoni felkészülés alatt 

megszerzett gyakorlati feladatok teljesítési szintjének értékelését, a tanuló osztályozását célozza. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy 

különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét – neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem teljesítette.  

 

Az első év folyamán a tanuló csak abban az esetben köteles évfolyamot ismételni, ha az iskolából 

való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt, nem tudott eleget tenni a tanulmányi 

kötelezettségének. 

 

A második évfolyamtól kezdődően tanév végén elégtelen osztályzatot szerzett tanulók 

javítóvizsgát tehetnek. Amennyiben a javítóvizsgán legalább az alapkövetelményeket az érintett 

tantárgyakból teljesítik, úgy a magasabb évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. 

 

A tartósan hiányzó tanulók esetében az érvényes rendeletek szerint Osztályozó vizsgát kell 

tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban 

meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi 

osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás 

mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a (általános 

műveltséget megalapozó szakasz), illetve 20 % a szakképzésben.  

 

A nem magyar anyanyelvű tanulók továbbhaladásának alapfeltétele a magyar nyelv – a tanuló 

életkorának megfelelő szintű – intenzív elsajátítása. Ennek érdekében az iskolába felvételt nyert, 



69 

 

magyarul nem beszélő külföldi tanulók az első 3-5 hónapban iskolán kívüli lehetőségek 

igénybevételével intenzív módon kell, hogy tanulják a magyar nyelvet. Továbbhaladásuk feltétele 

megegyezik a többi tanulóéval. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetén a tanuló egyéni haladási ütemének biztosítása érdekében 

a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján valamennyi tantárgy esetében lehetőség van a 

tanulmányi követelmények egy tanévnél hosszabb idő alatt történő teljesítésére.  

 

  

2.11 . Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

 

Oktatásunk eredményessége érdekében szem előtt kell tartanunk, és a tanulókban és szüleikben 

egyaránt tudatosítanunk kell, hogy a tanulók otthoni munkája az írásbeli és szóbeli házi feladatok 

szerves folytatásai a tanórai munkának. A házi feladatok célja különböző lehet: 

• Az alapfogalmak, alapismeretek, összefüggések gyakoroltatása.  

• A tanult ismereteket a tanulók önálló feladatmegoldásban tudják alkalmazni. 

• Az órán feldolgozásra kerülő témákhoz szükséges alapismeretek feleleveníttetése (ismétlés, 

tankönyvhasználat). 

A házi feladatokat differenciáltan igyekszünk meghatározni a tanulók egyéni haladását 

elősegítendő. 

 

A házi feladatok irányításának általános elvei: 

 

 A házi feladatok tartalma, valamint a kapcsolódó útmutatás illeszkedik az osztályba járó 

gyerekek képességeihez, segíti egyéni haladásukat. 

 Az otthoni munka időtartama illeszkedik a tanulók életkorának megfelelő életmódhoz. 

 A feladatok értelmezésében a pedagógus kérésre segítséget nyújt. 

 

A házi feladatok formái:  

 

Elméleti házi feladat:  

A tanórákon már jól kidolgozott, rögzített fogalmak megtanulását, és azoknak a kapcsolódó 

anyagrészeknél való helyes használatát várjuk el tanulóinktól. Az otthoni tanulásban 

segédeszközként használhatóak a tankönyvek, és egyéb könyvek, digitális segédanyagok, melyek 

kiválasztása tanári megegyezés és gyerekek lehetőségei alapján történik. 

 

Írásbeli házi feladat: 

Az írásbeli feladatok kijelölése egyénre szabott és pontosan meghatározott. A feladatok leadási 

határidejét a pedagógusok előre közlik. A feladatok célja, hogy azokat a tanulók megoldandó, 

probléma centrikus, izgalmas tennivalóknak, ugyanakkor kötelességnek is tekintsék.  

 

Házi dolgozat:  

Hosszabb időszakra meghatározott, átfogó kidolgozást igénylő egyéni kijelölésen, vagy 

vállaláson alapuló feladat, amely a tanulók önálló munkáját célozza. 

 

Kiselőadás:  
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A tanár által meghatározott témákból kijelölt, vagy fakultatív önálló munkán alapuló, az osztály 

előtti beszámoló, melyben a tanulók munkáját és az előadás módját is értékelik a tanulók is és a 

tanár is. 

 

Iskolai pályázat: 

Több - tantárgyainkhoz kapcsolódó - változatos, érdekes témakörök meghatározása melyeket 

terjedelmes, külső megjelenésében is igényes dolgozat formában kell leadniuk a pályázati 

kiírásnak megfelelően. A határidőn belül leadott pályázatokat jeles érdemjeggyel járnak.   

 

Gyűjtőmunkák, projektmunkák:  

Gyűjtemények vagy projektek készítése melynek célja a kreativitás, az önállóság, a 

problémaérzékenység és az átfogó, komplex ismeretek szerzése. Egyéni és csoportos formában, 

egy-egy konkrét témával kapcsolatban akár írásos, akár tárgyiasult formában készíthetik el a 

tanulók ezeket a munkákat.  

 

2.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  

 

Iskolánkban a vallási előírásoknak megfelelően 7. évfolyamtól kezdődően a testnevelés tárgyat 

fiú – lány bontásban tanítjuk. 

Amennyiben a létszámadataink szükségessé teszik, úgy az angol és a héber nyelvek esetében év 

eleji szintfelmérő teszt írása után alakítjuk ki a nyelvi csoportokat. 

Az emelt és a középszintű érettségire felkészítő fakultatív illetve kötelezően választható órákat 

beépítjük a tanulók órarendjébe. 

A szakköri foglalkozásokat délután, a tanulószobai foglalkozásokkal együtt tartjuk. 

A fejlesztő foglalkozásaink az érintett tanulók tanrendjéhez igazodva a nap elején vagy végén 

kapnak helyet. 

A köznevelési feladatainktól elkülönített foglalkozások egyéni egyeztetések után délután kerülnek 

megszervezésre. 

 

 

2.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

 

Iskolánkban a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők az 5-12. osztályos diákok 

fittségi állapotát minden év január 5. és május 27. közé eső mérési időszakban. A Magyar 

Diáksport Szövetség által kidolgozott NETFIT® első alkalommal és élenjáró módon dedikáltan 

egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást 

a tanulói fittségi állapotmérésre. A most bevezetendő pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az 

egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése), a tanulók fizikai 

aktivitási szintjének növelésén keresztül. A NETFIT® elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és 

követi nyomon a tanulók fizikai fittségét az iskolák részére rendelkezésére bocsátott útmutató 

alapján. Fontos eleme a kidolgozott tesztrendszernek a Cooper Intézettel közösen kifejlesztett 

szoftver. Az eredmények rögzítése, egyéni kiértékelése és a visszajelzés ténye a jövőbeni fejlődés 

záloga, hisz kiderül, hogy az egészséges, a fejlesztésre szoruló vagy a fokozottan fejlesztésre 

szoruló fittségi zónába tartozik-e a tanuló. A rendszernek köszönhetően a pedagógusok,a szülők 

és a diákok az iskolaorvos és a védőnő is évről-évre nyomon követhetik a tanulók fittségi 

szintjének változását,a felmérést végző testnevelők javaslatot tesznek azon mozgásos 

tevékenységek minőségére és mennyiségére,amelyek a fejlődést elősegíthetik. Minden tanuló 

egyénre szabott, szöveges értékelést kap állapotáról. A rendszer segítségével nagyobb figyelmet 
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kap a rendszeres testmozgás fontossága is. A rendszer alkalmas a személyre szabott, pozitív 

megerősítésre és attitűdformálásra is. 

 

2.14 . Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei  

 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni elsősorban osztályfőnöki és 

természetismeret, biológia órákon, a következő képességeket és készségeket: 

 

- a stressz kezelés, 

- az önismeret, önbecsülés megerősítése, 

- a konfliktuskezelés, 

- a problémamegoldás, a döntéshozás, 

- a kortárscsoport nyomásának kezelése, 

- a segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

- az elutasítási készségek fejlesztése, 

- drogprevenció. 

Feladatunknak tekintjük a legális és illegális szerek fogyasztásának visszaszorítását. Ennek 

érdekében megismertetjük a tanulókat e szerek fogyasztásának következményeivel.  

Az egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 

érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények 

kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

Az egészségkultúra összetevői, amelyre nevelő munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

- az egészséges táplálkozás, 

- a rendszeres testmozgás, 

- a higiénés magatartás, 

 - tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

A helyes táplálkozás jellemzői a rendszeresség, az ebéd megfelelő minősége, a zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás, valamint a megfelelő étkezési körülmények. Az elméleti ismereteket a 

tanulók elsajátítják a 6. évfolyam természetismeret, a 8. és a 11. évfolyam biológia óráin. 

A konyhai dolgozók sokat tesznek a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás biztosításával a 

feladat megvalósítása érdekében.  

A rendszeres testmozgás az egészséges embereknek is elengedhetetlenül fontos, elsősorban 

kedvező élettani hatásai miatt, de egyéb előnyökkel is jár: megfelelő erőnlét, mentális 

kiegyensúlyozottság, fittség, de nem utolsósorban kiváló szórakozás és hasznos időtöltés is. 

Ezeket az elveket tantestületünk magáénak vallja, és a napi rendszeres testmozgást igyekszik 

biztosítani diákjaink számára. 

A higiéniás magatartás fogalma nagyon széleskörű. Az iskolai egészségfejlesztésben a 

legfontosabbnak tartott területei a személyi-, környezet- és a mentálhigiénia. A személyi higiénia 

területét a biológia tantárgy oktatása során többször említjük, a tanulók ismereteit fokozatosan 

bővítve. A rendszeres kézmosás feltételeinek biztosításáért a takarítószemélyzet felelős. A 

tevékenység megelőző jellegében szerepet játszik az évenkénti iskolafogászati szűrés is. A 

környezethigiénia része a fent említett higiéniai eszközök hozzáférhetővé tétele az iskolában a 

diákok számára, az iskola padlózatának rendszeres tisztítása és fertőtlenítése.   

Az egészségkultúra lényeges eleme a tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe 

juttatásától. A véletlenszerű mérgezéseket az iskolában kizárja a konyhai és a takarítószemélyzet 

pontos és jól átgondolt, a szabályoknak mindenben megfelelő működése, valamint a vegyszert is 

tartalmazó szertárak zárhatósága, és a személyi felelősök rendszere. Kiemelt figyelmet fordítunk 



72 

 

az alkohol egyénre, a családra és a társadalomra veszélyes hatásának bemutatására, ezen kívül a 

napjainkban könnyen és olcsón elérhető szintetikus drogok veszélyességének és 

kiszámíthatatlanságának megtanítására, valamint arra, hogy diákjaink képesek legyenek 

felismerni a drogok hatása alatt álló embert, valamint megtenni a legszükségesebb és a 

legsürgetőbb teendőket az adott helyzet kezelésére. 

 

 

Az iskolai környezeti nevelés elvei: 
A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

magalapozása; elengedhetetlen, hogy már az általános iskola után is megértsék, saját életükre 

alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

 

- fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan 

módon, amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését 

- a növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, 

melyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos 

gyarapodását.  

- alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a 

túléléshez szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő 

hozzáférésre, és a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására. 

- az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is 

figyelemmel lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó 

döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden 

körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont 

megosztott. 

- kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között 

fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

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

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

-    a környezet fogalmával, 

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk természetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

2.  A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

      Alkalmazható módszerek: 

- Természettudományos megfigyelések. 

- Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról. 

- Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása. 

- Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. 

- Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. 

- Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 
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- Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, 

pontosítása, tisztázása. 

- Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok 

megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában. 

- Viták, szituációs játékok, dialógusok, szerepjátékok. 

- Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés), temetőgondozás. 

- Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program 

megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése). 

 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 A kémia, fizika, környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia tantárgyak, 

valamint ötödik-tizenkettedik évfolyamokon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott ismeretek; 

 A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:  

- minden évben a „Föld napja” alkalmából történő megemlékezés, 

- minden évben a „Fák napja”- Tu bisvát megünneplése, 

- kirándulás Lag Baomer napján, 

- osztálykirándulások, nyári napközis tábor. 

 

2.15. Iskolai elsősegély nyújtási terv  

Alapfokú elsősegély nyújtási ismeretek osztályfőnöki órákon. 

5-6. évfolyam: 

1. óra: 

Tennivalók veszélyhelyzetben 

- Elsősegélynyújtó feladatai 

- Baleseti helyszín 

- Veszélyhelyzet felmérése 

- Életveszélyre utaló jelek 

- Könnyűnek ítélhető sérülések 

2. óra: 

Baleseti helyszín biztosítása 

- Segítők bevonása a helyszínen 

- Sérültek felkutatása 

- Mentőhívás 

 

7-8. évfolyam: 

1. óra: 

Eszköz nélküli betegbevizsgáló eljárások 

- Légzés 

- Vérkeringés 

- Eszmélet 

2. óra: 

Gyakoribb rosszullétek és elsősegélyük / ájulás, szívinfarktus, epilepszia, cukorbetegség miatti 

kóma. 

- Elektromos áram okozta sérülések 

- Tűzesetek 

- Marószer okozta sérülések 

- Égési sérülések 

Felső tagozaton elsősegély szakkört is szervezünk a szabadon választható órák terhére, ha van 
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megfelelő létszámú igény. 

 

 

9-10. osztály 

1-2. foglalkozás: 

Tennivalók vészhelyzetben 

- Mi az elsősegély? 

- Mit jelent elsősegélynyújtónak lenni? 

- A baleseti helyszín 

- Mentőhívás 

- Tájékozódás a baleset helyszínén 

- A balesetet szenvedett kimentése 

- Rautek-féle műfogás 

- A bukósisak eltávolítása 

3-4. foglalkozás: 

Eszköznélküli egyszerű betegbevizsgáló eljárások 

-A légzés 

- A vérkeringés 

- Az eszmélet 

- Nem lélegző beteg elsősegélye 

- Idegen test a légutakban, szemben73 

5- 6. foglalkozás: 

Eszméletlen, jól lélegző beteg légutaknak szabadon tartása 

- Sérülések elsősegélye / zárt, nyílt sérülés / 

- Az égés elsősegélye 

Vérzéscsillapítás 

- Hajszáleres vérzés 

- Vénás vérzés 

- Ütőeres vérzés 

- Nyomókötés  

- Belső vérzések 

7-8. foglalkozás. 

A csontok és az ízületek sérülései 

- Rándulás 

- Ficam 

- Koponyalapi törés, koponyaboltozati törés 

- Gerinctörés 

- Medencecsonttörés 

- Bordatörés 

- Felkar- alkartörés 

- Combcsonttörés 

- Sokk 

9-10. foglalkozás: 

Gyakoribb rosszullétek és elsősegélyük és mérgezések 

- Az ájulás 

- Cukorbetegség miatti kóma 

- Az epilepszia 

- Szívinfarktus gyanú 

- Tömeges balesetek 

- Szénmonoxid-mérgezés 
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- Altatószer-mérgezés 

- Benzinmérgezés 

- Alkoholmérgezés és hatás 

- Ételmérgezés 

- Gombamérgezés74 

- Szalmonellózis 

- Botulizmus 

 
 

2.16. A tanulók jutalmazásának, magatartásának  és szorgalmának értékelési elvei  

 

Intézményünkben a gyermekek, tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek: 

A Nkt. 58. § (1) értelmében a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az 

intézmény házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell. 

Azt a gyermeket, tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt nyújt: 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- az osztály, a csoport, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

- az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális és egyéb versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon aktívan vesz részt, 

- bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez  

az iskola elismerésben részesíti. 

 

A jutalmazások fokozatai: 

Intézményünkben tanév közben, elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

- szaktanári szóbeli illetve írásbeli dicséret,  

- osztályfőnöki szóbeli illetve írásbeli dicséret,  

- igazgatói szóbeli illetve írásbeli dicséret 

A jutalmazások formái: 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és/vagy kiemelkedő tanulmányi, illetve 

közösségi munkát végzett tanulókat a tanév végén dicséretben részesítjük. 

 Az egyes tanévek végén kiemelkedő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat, esetleg 

tárgyjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola egésze előtt vehetnek át. 

 

A Nkt. 54. § (1) kimondja, hogy a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és 

minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 

végzi. Iskolánkban az előzetes értékelés az osztályfőnöki órán történik a tanulók véleményének 

meghallgatásával. 

A tanuló magatartásának értékelése és minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), 

A tanuló szorgalmának értékelése és minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

 

 

Magatartás elbírálása: 

 

Szempontok: a viselkedés kulturáltsága, segítőkészség, a közösségért vállalt munka, igazolatlan 

hiányzás a reggeli imákról, tanórákról. 
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Példás (5) Betartja, vállalja az iskolai követelményeket, lelkiismeretes, kötelesség-tudó, 

fegyelmezett.  Viselkedése, hangneme udvarias, példamutató. Nem vét a közösség érdekei ellen, 

nincs figyelmeztetése, intője. A közösségi életben aktív részt vállal. 

Jó (4): Viselkedésére nincs komoly panasz. Az elemi szabályokat megtartja. Legfeljebb egy 

írásbeli figyelmeztetője van. 

Változó (3): Hajlamos a fegyelem megsértésére. Az iskolai házirend ellen gyakran vét.   

Megnyilvánulásai megbízhatatlanok. Felnőttekkel, társaival időnként udvariatlan. 

Rossz (2):A követelményeket általában megszegi. Komoly fegyelmezetlenségével zavarja a 

rendet, bomlaszt. Intői vannak. 

 

 

Szorgalom elbírálása: 

 

Szempontok: képesség szerinti teljesítés, feladatellátás, munkafegyelem, az eredményesség 

tendenciája. 

Példás (5): Képességének megfeleltethető a teljesítménye, kötelező és vállalt feladatait pontosan 

teljesíti, órán és az azon kívüli rendezvények aktív, önkéntes résztvevője. 

Jó (4): Képességének megfelelő a teljesítménye, megbízható a feladatok elvégzésében.   

Megbízásra vállal többletfeladatot. 

Változó (3): Képességei jobbak a teljesítményénél, tanulmányi munkája esetenként nem elégséges 

szintű, feladatait nem rendszeresen végzi el, aktivitást ritkán tapasztalunk. 

Hanyag (2): Képességeihez képest teljesítménye gyenge, a követelményeket alig teljesíti. Ha a 

tanuló valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott félévkor, vagy év végén, szorgalma 

hanyag (2)-nél jobb nem lehet. 
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3. Szakmai program 

 

A szakképzésben résztvevő tanulóinkat az Országos Képzési Jegyzékben található szakmákra - 

szakács, pincér - készítjük fel a kiadott központi képzési programok és szakmai 

vizsgakövetelmények alapján.. E képzési formával célunk az elméleti ismeretek iránt kevésbé 

érdeklődő tanulók számára a munkaadók elvárásainak megfelelő szakmai alapképzettséggel 

rendelkező a tradicionális ételkészítésben és vendéglátásban jártas szakemberek képzése, 

szakmai, egzisztenciális perspektíva nyújtása, gyakorlatorientált szakképzéssel. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a kósersági ismeretek elsajátítására, a hagyományos ételek készítésére. Ehhez iskolai 

tankonyhánk és a Fenntartónk által üzemeltetett Hanna Étterem ad megfelelő hátteret. 

 

Jogszabályi háttér: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

az állam által elismert szakképesítések szakmai  követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet,  

a 34 811 03 Pincér szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 

27.) NGM rendelet 

a 34 811 04 Szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. 

(VIII.27.) NGM rendelet 

   51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 15. melléklete 

                     

Az alábbi szakképesítésekre készítünk fel: 

 

 A szakképesítések alapadatai: 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

A szakképesítés megnevezése: Szakács 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 

A szakképesítés megnevezése: Pincér 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás - turisztika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

A tanuló mulasztása, továbbhaladása: 
Ha a tanuló mulasztása eléri a 250 órát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma illetve 

elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév elejéig pótolja, és az előírt gyakorlati 

teljesítményeket teljesíteni tudja, a nevelőtestület határozata értelmében mentesíthető az adott 

évfolyam megismétlése alól.  

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést 

folytató szervezet javaslatára történhet a félév teljesítésének nevelőtestületi elbírálása. 

 

Az alkalmassági vizsga szabályai: 

- az egészségügyi alkalmassági vizsgálat a jelentkezési lap beadása előtt, az iskolaorvos által 

megadott időpontban történik 

- az iskolaorvos azt vizsgálja, hogy az adott tanuló testi adottsága, egészségügyi és pszichikai 

állapota alapján képes-e önmaga és mások veszélyeztetése nélkül az adott szakma gyakorlására és 

a szakmai vizsgára való felkészülésre 

 

Korábbi tanulmányok, szakképesítések beszámíthatósága: 

A pincér és a szakács szakképesítéseknél a tanuló előzetes tanulmányainak beszámítására 

osztályozó vagy különbözeti vizsga írható elő egyedi elbírálás alapján 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképzés szervezésének feltételei: 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.   

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására Az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Judaisztika/Kasrusz vallástanár 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a pincér 

és szakács szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza). 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti óraszámok:  

 

 

Közismereti tárgyak 

 

Tantárgyak 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra - 

Angol nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra - 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Judaisztika 1 óra +1 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

sárga szín: szabad órakeret 

zöld szín: egyházi iskolák vallástan oktatása 
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Szakács 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépisolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elm. 

heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

ö

gy 

elm. 

heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

ö

gy 

elm. 

heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
  

 

  

 

0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I. 
    2  

 Gazdálkodási 

ismeretek 

Vendéglátó 

gazdálkodás  
2  1  1  

11518-16 

Élelmiszerismeret  

Általános 

élelmiszer-

ismeret 

1,5  1  1  

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbizt

on-ságról 

általában 

0,5      

Vendéglátás 

higiéniája 
  0,5    

12096-16 Szakács 

Szakmai id. nyelv 

Szakmai 

idegen nyelv 
1  1    

12094-16 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

elmélet 

4,5      

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

gyakorlat I. 

 5     

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

gyakorlat II. 

   15,5   

12095-16 

Ételkészítési 

ismeretek 

Ételkészítési 

ismeretek elmélet 
  2  1  

Ételkészítési 

ismeretek 

gyakorlat 

   2  17,5 

Judaisztika/Kasrusz 1 1,5  0,5 1,5 1 1,5 

Összes óra 10,5 6,5  6 19 6,5 19 

Összes óra 17 
1

40 
25 

1

40 
25,5 
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Pincér 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai  képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elmél

eti heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

ö

gy 

elmél

eti heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

ö

gy 

elmél

eti heti 

óraszám 

gyak. 

heti 

óraszám 

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     

 

    

 

0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2   

 

Gazdálkodási 

ismeretek 

Vendéglátó 

gazdálkodás  
2  1  1  

11518-16 

Élelmiszerisme

ret 

Általános 

élelmiszerismeret 
1,5  1  1  

 

11519-16 

Élelmiszerbizton-

sági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság

ról általában 
0,5      

Vendéglátás 

higiénéje 
  0,5    

11523-16 

Pincér 

szakmai idegen 

nyelv 

Pincér szakmai 

idegen nyelv 
1  1    

11524-16 

Felszolgálási 

alapok 

Felszolgálási alapok 4,5      

Felszolgálási alapok 

gyakorlat  
 5     

11525-16 

Felszolgáló 

szakmai 

ismeretek 

Felszolgálás   2  1  

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat 
   17,5  17,5 

Judaisztika/Kasrusz 1 1,5  0,5 1,5  1 1,5 

Összes óra 10,5 6,5  6 19  6,5 19 

Összes óra 
17 

1

40 25 

1

40 25,5 

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át fedi le.
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Az időkeret fennmaradó részében (szabad sáv) a judaisztika/kasrusz tantárgy kerül 

bevezetésre, mivel iskolánk specialitása a kósersági ismeretek széleskörű elsajátíttatása. 

 

 

 

Gyakorlati oktatás 

  

A szakács és pincér szakképzés gyakorlati oktatása saját iskolai tankonyhán, a MAOIH, mint 

fenntartó által üzemeltetett Hanna Étterem tanműhelyében, illetve külsős gyakorlati 

képzőhelyeken történik szakoktatók irányításával, melynek feltétele a tanulószerződés. 

Az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése a tanuló továbbhaladásának feltétele, melyet minden 

év augusztus 25-ig igazolni kell. Amennyiben ezt a tanuló nem tudja teljesíteni, úgy 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az összefüggő nyári gyakorlat feltétele a 

külsős képzőhelyeken a tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás. 

 

Vizsgák 

 

 a) A tanulmányok alatti vizsgák: 

 

- osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, javító vizsgák, pótló vizsgák (részletesen 

lásd az 1.9 fejezetet) 

 

 

Szintvizsga 

 

 A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési 

évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a 

szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet 

képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az 

első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig 

terjedő időszakban. Csak a szintvizsga eredményes letétele után köthető tanulószerződés. A 

szintvizsga értékelése nem számít bele az év végi gyakorlati jegybe. 

 

 

b) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga 

 

 

Komplex szakmai vizsga 

 

 

A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, 

a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek az - iskolai rendszerű 

szakképzésben a szakképzési kerettanterv szerinti - elsajátítását egységes eljárás keretében mérő 

vizsga. 

 

A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai 

vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. 
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Szakképesítést, igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a 

szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. 

Komplex szakmai vizsgát diákjaink külső vizsgaközpontokban tesznek. 
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4. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 

Készítette: Dunainé Andalik Erika Bölcsődevezető 

Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök 

Érvényes: A program irányelvei az elkészítés napjától 5 évre irányadóak, ezen belül szükség 
esetén minden év március 31.-ig lehetséges a módosítások végrehajtása. A végrehajtáshoz 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az intézményegység vezetője a felelős. 
A szakmai tartalom megvalósításáért az intézmény valamennyi dolgozója felelősséggel 
tartozik.  

A PROGRAM CÉLJA: A 0-3 éves korú gyermekek magas színvonalú intézményi ellátása.  

 

AZ ELLÁTOTTAK KÖRE: Budapest közigazgatási területén élő bölcsődés korúak, elsősorban a 
kerületben dolgozó és/vagy lakó zsidó családok gyermekei.  

 

ELLÁTÁS FORMÁI: Gyermekek napközbeni ellátása / alapellátás /  Időszakos gyermekfelügyelet / 
Játszócsoport 

 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI:  

Alapellátás: - dolgozó szülők gyermekeinek ellátása a hét 5 napján - gyermekjóléti szolgálat 
javaslata alapján a szociálisan rászorult gyermekek ellátása.  

Időszakos Gyermekfelügyelet : szolgáltatás, melyet a GYED, GYES mellett vehetnek igénybe a 
szülők a hét meghatározott napjain az általuk megjelölt időtartamban az üres 
férőhelyek és napi jelenlét függvényében.  

Játszócsoport: szolgáltatás, melyet a gondozási időn túl pl. Vasárnapi iskola program keretén 
belül a családok részére biztosítunk. 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

Kiemelt Szakmai Céljaink 

Általános alapelveink, küldetésünk 

Minőségpolitikánk 



85 

 

Minőségpolitikánk részeként Gondozóink 

Gondoskodásunk eredménye 

I. Az intézmény adatai 

Az intézmény működését befolyásoló főbb törvényi szabályozások  

Az intézmény fenntartója Magyar Orthodox Autonom Izarelita Hitközség 

II. Gyermekképünk 

III. A bölcsődei nevelés-gondozás célja, feladata 

III/1. A bölcsődei gondozás-nevelés célja 

III/2. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai 

a) Az egészséges testi fejlődés területén 

b) Az érzelmi fejlődés és a szocializáció terén 

c) A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

d) Környezeti nevelés terén 

III/3. Speciális cél és feladatrendszerünk 

IV. Bölcsődei nevelés alapelvei 

IV/1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

IV/2. Családlátogatás 

IV/3. Szülővel történő fokozatos beszoktatás 

IV/4. "Saját gondozónő" – rendszer 

IV/5. Napirend 

IV/6. Ünnepeink, hagyományok 

IV/7. Nyitva tartás 

V. A bölcsődei gondozás-nevelés helyzetei 

V/1. Gondozás 

VI/2. Játék 

VI /3. Mozgás 

VI/4. Ének-zene, mondóka 

VI/5. Élelmezés 

VI. A bölcsőde kapcsolatrendszere 

VI/1. A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül 

VI/2. Bölcsőde és óvoda kapcsolata 

VI/3. Bölcsődeorvossal, gyermekpszichológussal való kapcsolat 
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VI/4. Egyéb kapcsolatok 

VII. Személyi feltételek 

VII./1 Szakmai feladatellátás 

VIII. A bölcsőde tárgyi feltételei, az intézmény felépítése 

IX. A bölcsődei felvétel rendje 

X. Bölcsődei dokumentáció 

XI. Bölcsődénk szolgáltatásai  

XI/1. Időszakos bölcsődei elhelyezés 

XI/2. Játszócsoport 

XI/3. Szülőcsoportos foglalkozások, szaktanácsadás 

XII. Képzés, továbbképzés, önképzés 

XII/1. Képzés, továbbképzés 

XII/2 Önképzés  

XIII. Jogok, érdekvédelem 

XIII/ 1 A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 

XIV. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás 

 

 

1 számú melléklet 

 

2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

Kiemelt Szakmai Céljaink 

 

Szakmai programunkat úgy állítjuk össze, hogy az a gyermekek napközbeni ellátásában 

elősegíti a gyermek szociális, emocionális, intellektuális és fizikai fejlődését, 

biztosítja, hogy a gyermekek érdekeit figyelembe veszik a döntéshozatali folyamatokban, 
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kapcsolatot tart a gyermek közösségével, 

megelőző és védelmező szereppel bír, 

növeli a gyermek társadalmi beilleszkedését, kombinálja a gyermekek gondozását és nevelését, 

tiszteletben tartja a szülőknek, mint a gyermekek elsődleges nevelőinek szerepét, 

tiszteletben tartja és lehetővé teszi a gyermek kulturális, vallási identitása szerinti nevelést, 

stimulálja a gyermek kreatív, intellektuális és lelki fejlődését,  

lehetőséget ad az önkifejezésre és játékra, 

megvédi a gyermeket az erőszak a megkülönböztetés  és a terror összes formájától, 

segíti a fogyatékos gyermekeket abban, hogy elérjék a lehető legnagyobb önállóságot és a 
társadalomba való teljes beilleszkedést 

és felkészíti a gyermekeket a tolerancia és egyenlőség szellemében működő demokratikus 
társadalomban való részvételre és a felelős életre 

 

Általános alapelveink, küldetésünk 

A napközbeni gyermekellátás a gyermekekért van, ezért az ő vallási, kulturális, és etnikai 
fejlődési érdekeiknek legmegfelelőbben szervezzük meg azt. 

A zsidó kulturális hagyományokat érvényesítő napközbeni gyermekellátás minden zsidó gyermek 
számára elérhető kell, hogy legyen. 

Olyan rendszert működtetünk, amely lehetőségeinkhez képest biztosítja, hogy a gyermek ne 
legyen kizárva a napközbeni ellátásból családjának anyagi helyzete miatt. 

A rugalmasság elvét alkalmazzuk bölcsődénkben. 

A gyermekeket meg kell védenünk a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától, mint pl. az 
elhanyagolás vagy zaklatás. Különös figyelmet kell fordítani az erőszak megelőzésére, beleértve 
a faji, vallási és nemi megkülönböztetést. 

Az idevonatkozó jogokat és felelősségeket az alábbiak szerint törekszünk egyensúlyban tartani: 

a gyermek élvezze azokat az alapvető jogokat, amelyeket az ENSZ Gyermeki Jogok Egyezménye 
rögzít; 

a család maradjon elsősorban felelős a gyermek felneveléséért, gondozásáért, fejlődéséért, és 
közben legyen képes igénybe venni azokat a támogatásokat, amikre szüksége van ahhoz, hogy 
teljesítse ezeket a kötelességeit; 

az állam teljesítse kötelességét: 



88 

 

segítse a szülőket és másokat, akik felelősek a gyermekért, hogy biztosítva legyenek a gyermek 
fejlődéséhez szükséges feltételek 

biztosítsa, hogy a gyermekek ellátásáról és védelméről gondoskodó szolgáltatások megfeleljenek 
a kompetens hatóságok által kialakított normáknak, különösen a biztonság, az egészség és a 
megfelelő létszámú és végzettségű dolgozók megléte terén; 

ösztönözze a megfelelő intézkedések megszületését a gazdasági szektorban, amelyek lehetővé 
teszik a szülők számára a családi felelősség és a szakmai tevékenység összehangolását. 

 

Minőségpolitikánk 

Minőségpolitikánk, hogy a napközbeni gyermekellátásunkban folyamatosan reagáljunk a 
gyermek szükségleteire, úgymint: 

képes legyen képességei szerint felnőni és fejlődni, és ezért elismerést kapjon, 

a biztonság, 

a stabilitás, 

bizalom környezetében és kapcsolataiban 

 

Figyelembe vesszük a gyermekek jogainak elsődleges fontosságát (az ENSZ Gyermeki Jogokról 
szóló egyezményének alapján), főleg az egyezmény 3. cikkelyét, amely szerint „minden 
gyermekre vonatkozó cselekedetben (…) a gyermek legfőbb érdeke legyen az elsődleges 
szempont” és 12. cikkelyét, amely szerint „az állami felek biztosítsák a gyermek számára (…) azt 
a jogot, hogy (…) szabadon fejezze ki nézeteit bármely esetben, amely őt érinti”; 

A napközbeni gyermekellátás minőségének biztosítása érdekében, beleértve a tevékenységeink 
programját is, rendszeresen kikérjük minden közreműködő véleményét, a gyermekekét koruktól 
és fejlettségüktől függően, a szülők, a napközbeni ellátásban dolgozók, a közhatóságok, szociális 
partnerek és kutatók véleményét, elégedettségét is mérjük. 

A napközbeni gyermekellátásunk a fejlődésre fókuszál, és ösztönzi azokat a tevékenységeket, 
amelyek olyan társas helyzetben valósítják meg a gondozás és a nevelés egységét, mint a közös 
étkezések vagy a mosdó használat. 

A korán elkezdett rendszeres fejlesztést a gyermekek életében úgy fogjuk fel, hogy az jelentősen 
hozzájárul azon képességek fejlesztéséhez, amelyek biztosítják, hogy egész életük során élvezzék 
majd a tanulást. 

 

Minőségpolitikánk részeként Gondozóink számára 
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A gyermekek magas szintű napközbeni ellátásának és részvételük optimális feltételeinek 
biztosítása érdekében a gondozóinkat szakmai képzésben részesítjük, hogy megszerezzék a 
gyerekek gondozásához és neveléséhez szükséges tudást és képességeket, beleértve a 
gyermekjogi témákban való jártasságot is. 

Intézkedéseket vezetünk be a gondozók szakmai státuszának növelése érdekében, hogy érezzék, 
a közösség nagyra értékeli munkájukat. 

Szabályozzuk a gondozók munkafeltételeit, biztonságuk, minőségpolitikánk elérése érdekében. 

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a gondozók képesek legyenek az egymás iránti 
bizalomra épülő kapcsolatot kiépíteni a gyermekekkel, figyeljenek szükségleteikre, és pozitív 
hozzáállással kezeljék a gyermekeket és családjukat. 

Lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy biztosítva legyen, hogy a gondozók munkája az 
egyes gyermekekre irányuljon, figyelembe véve a gyermek szükségleteit, képességeit, 
érdeklődési körét, családi- és életkörülményeit, nyelvi és kulturális örökségét, és a helyi közösség 
állapotát. 

 

Gondoskodásunk eredménye 

Három éves korára, de legalább az óvodai felvételig a legtöbb kisgyermek: 

•     Nyitott, befogadó az új környezet iránt, szívesen barátkozik, játszik együtt társaival.  

•     Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket.  

•     Ismeri a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül 
alkalmazkodik.  

•     Önállóan étkezik, kis segítséggel önállóan tisztálkodik, öltözködik, a játékait helyre rakja,  

       szobatisztává válik.  

 •     Anyanyelvén jól érthetően beszél, gazdag a szókincse, megérti az egyszerű  magyarázatokat,  

       összefüggéseket. 

 

I. Az intézmény adatai 

Az intézmény neve: Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási Intézmény 

Intézményvezető Runda Margit 

Intézményegység vezető, Bölcsődevezető:Dunainé Andalik Erika 

Intézmény címe 1075 Budapest, Wesselényi utca 44. 
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telefon:  06(1) 413 01 37  
fax:  06(1) 321 05 16 
mail: info@wesselenyiiskola.hu 
web: http://www. wesselenyiiskola.hu  

Az intézmény fenntartója Magyarországi Autonóm Orthodox Izarelita Hitközség 

Csoportok száma 1 

Szakszemélyzet létszáma 3 

 

Az intézmény működését befolyásoló főbb törvényi szabályozások  

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 

- A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük  

  feltételeiről  szóló 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 

- 1997. évi XXXI. törv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 15/ 1998. (IV. 30.) NM rendelet a bölcsődék működéséről  

- 281 / 1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a Működési engedélyek kiadásáról  

- A KJT mindenkor irányadó módosításai  

- 259 / 2002. ( XII. 18. ) Kormányrendelet a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről  

A szakmai programban foglaltak jellemzik a bölcsődében dolgozók szakmai törekvéseit. Célunk a 
fent megfogalmazottak maradéktalan megvalósítása..  

Mellékletek:  

1. számú melléklet: SZMSZ  

2. számú melléklet: Megállapodások tervezete Gyvt. 32. §  

 

II. Gyermekképünk 

A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen a 
szellemi, érzelmi és szociális készségek kibontakoztatásának ez a legfontosabb időszaka. A 
gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes 
légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a 
fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle. 
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Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját 
természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni; szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz 
(környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő problémáit 
életkorához mérten megfelelően tudja kezelni, szükség esetén segítséget kérni a megoldáshoz. 

 

III. A bölcsődei nevelés-gondozás célja, feladata 

III/1. A bölcsődei nevelés-gondozás célja: 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás 
keretében megteremteni a gyermek harmonikus fizikai- és érzelmi és értelmi fejlődésének 

feltételeit, biztonságát, jóllétét, az alábbi módon: 

feltétel nélküli szeretettel, 

teljes mértékű elfogadással, 

identitásának erősítésével, 

kompetenciájának figyelembevételével, 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, 

viselkedési minták nyújtásával. 

Bölcsődénk egészségnevelésének célja a gyermek egészségkulturáltsági szintjének 
szükségszerinti emelése, valamint a gyermek saját maga iránti igényességének megalapozása az 
ezt segítő szokások kialakításával. Intézményünk a megfelelő egészségneveléshez biztosítja az 
egészséges környezetet, valamint az egészséges fejlődést elősegítő nevelést-gondozást. 

Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében 
a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.  

A zsidó származású gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben 
tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba 
ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az 
egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést. 

 

III/2. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai: 

a) Az egészséges testi fejlődés területén: 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, 
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- a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

- egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás 

- alapvető kultúr-higiénés szokások kialakulásának segítése. 

b) Az érzelmi fejlődés és a szocializáció terén: 

- derűs légkör biztosítása, 

- a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, 

- a gyermekek segítése az átélt nehézségeinek feldolgozásában, 

- a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat  

  kialakulásának segítése, 

- az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetben, az én-tudat egészséges  

  fejlődésének segítése, 

- a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik  iránti   
nyitottság,  

  empátia és tolerancia fejlődésének segítése, 

- lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére. 

- A társas viselkedés, az alkalmazkodás szabályainak első tényleges színtere a bölcsőde.      

  A gyermek itt szembesül először a közösséghez, annak szabályaihoz való alkalmazkodással.  

  Így további fontos feladatunk: 

viselkedésformák kialakítása az intézményi normarendszer alapján, 

az elvárások egyértelmű megfogalmazása, azok betartatása, 

következetesség, 

a teljesítmények ösztönző értékelése dicsérettel, 

közös célok kitűzése, 

közös alkotások, játékok megszervezése, 

illetve a peremhelyzetű gyerekek közösségbe való bevonása. 

 

c) A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
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- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének  biztosítása, 

- az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, 

- ismeretnyújtás, 

- a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése,  megerősítése, 

- gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-
megoldási minták nyújtása, 

- a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával, 

- kreativitás segítése, lehetőségek biztosításával, fantázia fejlesztésével, 

- az érdeklődés megteremtése, fenntartása, 

- sikerélményhez juttatás, 

- kudarcok megelőzése. 

d) Környezeti nevelés terén 

A bölcsődénk környezeti nevelésének célja, hogy a kisgyermek és környezete között megfelelő 
összhangot teremtsünk. Ezt elsősorban a gyermek környezettel kapcsolatos ismereteinek 
bővítésével próbáljuk megvalósítani, úgy mint: 

 

- időjárás, évszakok jellemzőinek megismertetése, 

- növények megfigyelés, termések gyűjtése, 

- állatok megismerése, simogatása, 

- Járművek megismertetése 

- anyagok megismertetése, velük való tevékenység, 

 

III/3. Speciális cél és feladatrendszerünk: 

A családban kapott vallási nevelés természetes kiegészítése, mely biztosítja a gyermek 
személyiség védelmét, nevelését, fejlesztését.  

Azon kisgyermekek számára, akik zsidó családba születtek, a szüleik hite és döntése alapján 
váltak bölcsődénk neveltjeivé gondozottjaivá, stabil háttérként szolgáljunk. Feladatunk, hogy a 
kisgyermeket, életkori sajátosságaik tiszteletben tartása mellett, indítsuk el azon az úton, ahol a 
gyermek a zsidó hagyományok megismerése által a magyar izraelita közösség aktív részévé 
váljon.  
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IV. Bölcsődei nevelés alapelvei 

A gondozás és nevelés egységének elve: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet 
alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében 
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási 
helyzetekre. 

Az egyéni bánásmód elve: A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek 
életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát 
figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. 

Az állandóság elve: A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” 
gondozónőrendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot. 

Az aktivitás, az önállóság segítségének elve: A biztonságos és tevékenységre gyermek 
ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítsége, a 
gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság 
iránti vágyat. 

A pozitívumokra támaszkodás elve: A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, 
megerősítése, elismerése. 

Az egységes nevelő hatások elve: A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő 
személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, 
öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, 
nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 

A rendszeresség elve: Az ismétlődés tájékozódási lehetőségét, stabilitást, kiszámíthatóságot 
eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. 

A fokozatosság elve: A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 
alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A 
bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a 
fejlődés elősegítése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése. A fejlődéshez szükséges egészséges 
és biztonságos környezet megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti 
kielégítése. 

Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés 
szokások kialakulásának segítése. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése. Derűs légkör 
biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve 
csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek feldolgozásában. A kisgyermeknevelő -
gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése, az 
egyéni szükségletek kielégítése a csoportban, az én-tudat egészséges fejlődésének segítése, a 
társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, 
empátia és tolerancia fejlődésének segítése. Lehetőség a kisgyermeknevelővel és/vagy a 
társakkal közös élmények szerzésére. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, a 
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gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, Az önálló aktivitás 
és kreativitás támogatása, a gyermek tevékenységének megerősítése.  

A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-
megoldási minták nyújtása. A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe került 
az értelmi fejlődés fokozottabb támogatása. Ez megmutatkozik a gyermekek környezetének 
gondosabb kialakításában, a tevékenységek körének szélesítésében, a fejlesztő játékok, eszközök 
gondosabb válogatásában, a felnőtt aktívabb részvételében a gyermekek tevékenységében, 
kommunikációjában. 

 

BÖLCSŐDE JÁTÉKOS PROGRAMJAI  

   Mentális    Fizikai  

         

Hétfő    Logikai készség:  puzzle, dupló, párosítás   Gimnasztika: labdajátékok, trambulin 

Kedd     Képzőművészet:  festés, színezés, ragasztás Játszótér: hinta, homokozó, csúszda 

Szerda      Fantázia:  mese- báb-szerepjáték           Tánc: páros tánc, körtáncok 

Csütörtök Előadó művészet:  versek, énekek        Séta: kismotor, babakocsi 

Péntek       Sabbath Kiddus                       Sport: ügyességi, gyorsasági versenyek 

IV/1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; 
ez  

alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés kialakításában, és a 
családokat is segíti  

gyermekük nevelésében. Törekszünk az  őszinte,hiteles tájékoztatásra.  

Többféle tájékoztatási formát használunk, a közlés tartalomhoz igazodva, úgy mint: 

 

- beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor, 

- szülői értekezletek, 

- hirdetőtábla, 

- üzenő füzet, heti levél 
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- írásos tájékoztatás, napló, fejlődési napló 

- nyílt napok, 

- időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés, 

- szervezett családi programok, 

- elektronikus tájékoztatás mint facebook oldal és email. 

 

A család és a Bölcsőde közötti közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A 
szülőkkel való  
 
korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az összhang 
megteremtését. 
 

IV/2. Családlátogatás 

A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek bölcsődébe kerülése előtt történik meg, melynek 
célja, a gyermeknek otthoni környezetben történő megismerése, elősegítve ezzel a beszoktatást. 

- A gyermek saját környezetében való megismerésének számtalan előnye van, amit később már 
nehezen tudnánk pótolni. Az érkezés öröme, a „vendégnek” járó fogadás, a gyermek saját 
birodalmának bemutatása oldottabb légkörben történik. Így felszabadultabban, nyugodtan 
történik a kapcsolat építése. 

- A jól felkészített gyermek izgalommal várja a vendég érkezését. Ehhez szükséges az is, hogy a 
szülőktől pozitív érzéseket tapasztaljon. 

- A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyer a bölcsődében folyó 
munkába, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőjét, úgy, hogy közben az otthoni 
biztonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos 
kérdéseket, problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a 
területeken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus együttműködése a 
gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. 

- A kisgyermeknevelő felkészülten megy a családokhoz. 

 Az irányított kérdésekre adott válaszok, a család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, 
nevelési szokások feltérképezésében. 

- A kisgyermeknevelő fokozott figyelmet szentel a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű 
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására. 

 

IV/3. Szülővel történő fokozatos beszoktatás 
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Bölcsődénk lehetőséget teremt a szülővel történő fokozatos beszoktatásra, mely a bölcsődei 
gondozó-nevelő munkánk egyik fontos eleme. A szülői jelenlét biztosításával megkönnyítjük a 
kisgyermeknek az új környezethez való alkalmazkodását. A beszoktatási idő első 2 hetét a szülő 
aktív majd passzív jelenlétével segíti. A teljes beszoktatás 4 hét, a teljes csoportszocializáció ideje 
fél év. 

 

IV/4. "Saját gondozónő" – rendszer 

Bölcsődénk kiemelten fontosnak tartja a gyermek számára az állandóság nyújtotta biztonság 
érzésének megteremtését, ezért a csoportban történő munka a "saját gondozónő" – rendszer 
elvén nyugszik. A "saját gondozónő" szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe 
járás egész időtartama alatt ő a gondozónője, így több figyelem jut minden gyermekre, számon 
lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a "saját" gondozónő 
segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. A gondozás-nevelés mellett ő kíséri 
figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja számon 
az újabb fejlődési állomásokat. A gondozónő az ún. ölelkezési időben- az az időszak, amikor 
mindkét gondozónő jelen van- idejét elsősorban a „ saját” gyermekei gondozására, nevelésére 
fordítja. 

 

 

 

IV/5. Napirend 

Az állandó napirendünkkel törekszünk a kisgyermekek igényeinek,  szükségleteinek kielégítésére, 
a biztonságot jelentő, kiegyensúlyozott környezet megteremtésével nyugodt és folyamatos 
gondozási és fejlesztési feltételeket biztosítunk. 

A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) 
minden esetben ugyan abban a sorrendben és rendszerben kerülnek lebonyolításra. A 
kisgyermeknevelőink munkarendjét a gyermekek napirendjének alapján készítjük el. 

Irányított foglalkozásainkat napi rendszerességgel tartjuk, melyen kidolgozott tematika alapján 
zajlik a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése. 

 

GYERMEKEINK NAPIRENDJE: 

8.00 - 8.30 Érkezés a bölcsődébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.  

8.30 - 9.00 Reggelizés- tejes étrend 

9.15 - 9.30 Fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, szájápolás, fogmosás.  

9.30 - 10.45 Reggeli ima játékos szokáskialakítás- majd közös játék program, közben tízórai- 
kiscsoportos és egyéni fejlesztés a szobában, időjárástól függően a szabadban  
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11.00 –11.30 Szabad játék a szobában, vagy az udvaron  

11.30 -12.10 Ebéd-húsos étrend, Fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, szájápolás, 
fogmosás   

12.15 -15.00 Alvás, gondozás ébredési sorrendben, szabad játék a szobában.  

15.00 -15.30 Uzsonnázás,  

15.30 -17.00 Játékos foglalkozás a szobában, vagy a szabadban távozás a bölcsődéből.  

 

IV/6. Ünnepeink, hagyományok 

Nagy hangsúlyt helyezünk a mindennapok mellett az ünnepek megtartására. Az ünnepek, 
rendezvényeink megszervezésébe szeretnénk bevonni a szülőket is és lehetőséget nyújtunk az 
együtt ünnepelésre. Szeretnénk, ha ezek értékteremtő jelleggel bírnának. A közös ünnepek, 
rendezvények erősítik a család és a bölcsőde közötti mélyebb kapcsolatot miközben a gyermek 
személyisége is szinte észrevétlenül fejlődik. A közös ünnepek, rendezvényeknek 
közösségformáló, építő hatását is szeretnénk kihasználni. 

 

 

 

Számunkra fontosak az alábbi zsidó egyházi ünnepek megtartása: 

- Shabbath 

- Yom Kippur 

- Rosh Ha Sanah  

- Sukkoth 

- Chanukah  

- Tu Bishvat 

-  Purim 

- Pessach 

- Lag Baomer 

- Shavuot 

- Yom Ha Atzmaut 

Ezeken kívül: 
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- közösen ünnepeljük a gyermekek születésnapját, 

- Anyák napi ünnepség (gyermekek által készített apró ajándékkal lepjük meg az édesanyákat) 

- Apák napja 

- gyermeknapi rendezvény 

- egészségnapok tartása 

- Bölcsődekóstolgató, a környéken élő kisgyermekes zsidó családoknak biztosítunk betekintést a 
bölcsőde  

   életébe. Erre a bölcsődei beiratkozás előtti időszakban kerül sor. 

 

IV/7. Nyitva tartás: 

 A bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 8 – 17 óráig pénteken nyári időszámítás alatt 16-
ig, téli időszámítás alatt 14.30 óráig tart nyitva, az állami és zsidó ünnepnapok kivételével. 
Nyáron 4 hét nyári szünetet tartunk. 

 

V. A bölcsődei gondozás-nevelés helyzetei 

 

V/1. Gondozás 

A gondozás bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek 
elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia 
kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a 
gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a 
kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 
megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért 
viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes 
mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi 
töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a 
személyiség egészséges alakulására. 

 

VI/2. Játék 

  A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és   
befogadásában,   

   elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. 
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·A gyermek számára bármilyen tevékenység lehet játék, bármely élménye játék kiindulásává 
válhat. 

 A gyermeknek sajátos „játék viselkedése” és a fejlődés bizonyos szintjétől játéktudata is van.  

 A játék örömet szerző tevékenység, még akkor is, ha az örömnek nincs látható jele. (pl. 
mosolygás, nevetés). 

 A játszó gyermek mindig aktívan részt vesz a cselekvésben. Az álmodozás, a képzelet, a 
gondolatokkal  

  való játszásként fogható fel.  

 A játék mindig önmagáért való. Maga a cselekvés, az elképzelés okoz örömet a gyermeknek. 

 A játék spontán és önkéntes. Belsőleg motivált viselkedés, amelyet nem irányít mások 
elvárásainak való  

  megfelelés igénye. A gyermek maga dönti el, hogy játszik-e vagy sem és hogy mit. Nem feladat, 
hiányzik  

  belőle a megfelelésért, teljesítésért való szorongás. 

A játékot a „mit tudok csinálni ezzel a tárggyal” kérdés irányítja. Az explorációt a „mi ez a tárgy 

és mit tud” kérdés irányítja. Az explorációs viselkedés olyankor jelenik meg, amikor a tárgy jól 

ismert és a gyermek maga határozza meg, hogy mit csinál vele. A játékeszköz szerepe az, hogy 

inert nyújtson és egy adott ébrenléti „izgalmi” állapotot tartson fenn. A játék időben követi az 

explorációt. 

A játék során a gyermek olyan jelentésekkel ruházhatja fel a tárgyakat, olyan helyzeteket 

jeleníthet meg, amelyek nem következnek az adott környezetből. Valós cselekvések „nem valós” 

megismétlése. A tárgyakat a gyermek akárminek használhatja. A játékot az „úgy tesz mintha” 

viselkedés jellemzi.  

 

Az életben, a fejlődésben jelentős szerepet tölt be a játék. Szoros kapcsolatban áll és fejlődéi 

más készségekkel és képességekkel (más funkciókkal) pl. gondolkodással, beszéddel, társas 

kapcsolatokkal, problémamegoldással, kreativitással, stb. A kisgyermek játékosan tanul meg a 

tárgyakkal bánni, játékon keresztül ismeri meg a világot. Belső fejlődése érzékennyé teszi a külső 

ingerek iránt, amelyeket gyakran játékban dolgoz fel. A játék formájának és tartalmának 

alakulása az egyes életkorokban elválaszthatatlan a fejlődéstől. Általában az éppen megszerzett 
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tudás vagy frissen átélt élmény jelenik meg játékként. Ebből következik, hogy az egyes 

gyermekek játéka teljesen különböző lehet, mivel fejlődésük üteme, tapasztalataik és tudásuk is 

különböző. A gyermek megismerésének is és fejlesztésének is eszköze a játék.  

 A játék fejleszti a gondolkodást, az ismeretek rendszerezését és segíti a szimbólumalkotás 

kialakulását. A gyermek kísérletezik a tárgyakkal és helyzetekkel, problémákat old meg, újabb és 

újabb ötleti vannak, képzelete gazdagodik. Fogalmai alakulnak, gazdagodnak a kísérletezgetések 

során. Egy-egy helyzet vagy probléma megvizsgálása (exploráció), az azonosítás, összehasonlítás, 

elemzés (analízis), az ismeretek integrálása, az ok-okozat és rész-egész viszonyok, a téri és idői 

egymásutániság és viszonyok mind olyan elemek, amelyek a játék részei és fontos alkotói a 

gondolkodási folyamatnak is.  

 A másokkal (szülők, testvére, más gyermekek és felnőttek) való játszás során tanulja meg a 

gyermek a társas együttlét szabályait és normáit. Megérti a mindennapi életet, megismeri a 

család és a közösség szerkezetét és működését. Megtanulja, hogyan alkalmazkodjon másokhoz, 

hogyan és milyen módon érvényesítheti saját akaratát.  

 Az átélt örömteli vagy kellemetlen helyzet újra és újra eljátszása, átélése a tapasztalatok játékos 

feldolgozást teszi lehetővé. A különböző szerepek eljátszásával a gyermek beleéli magát a mási 

ember helyébe és így átéli és megjeleníti az eljátszott személy érzelmeit, viselkedését kiváltó 

indítékait. Olyan érzelmeket is képes így átélni, amelyeket ő még egyébként nem érez, olyan 

helyzeteket is képes így megérteni, melyek még bonyolultak számára.  

A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az 

elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől 

függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival 

színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi 

gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, 

segítve a szociális képességek fejlődését. 

 

Motiválás:  
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A gyermek érdeklődésének felkeltése valamilyen tárgy, tevékenység iránt. Közvetettség – 
közvetlenség tekintetében az egyes megnyilvánulások között jelentős különbségek vannak, pl.: 
·       

Közvetett (indirekt) megnyilvánulások: 

-        valamilyen játék figyelemfelhívó tárolása,  

-        a felnőtt elkezd valamilyen tevékenységet (amibe a gyermek bekapcsolódhat) 

 Közvetlen megnyilvánulások: 

-        a gondozónő valamilyen tevékenységet javasol, pl.: az unatkozó gyermeknek felajánlja a 
képeskönyv  

          nézegetését.  

Pedagógiai szempontból a motiválás sikeressége elsősorban attól függ, hogy mennyire igazodik a 
gyermek igényeihez és az adott helyzethez, és mennyire hagy a felnőtt választási lehetőséget a 
gyermeknek (nem pedig az indirektség/direktség fokától). Az irányítás és a motiválás között 
lényeges különbség, hogy a motiválás nagyobb hangsúlyt helyez az érdeklődés felkeltésére és 
nagyobb választási lehetőséget biztosít az egyén számára a 
viselkedésváltoztatás/tevékenységváltoztatás vonatkozásában.  

 Tervezés:  

Perspektívában gondolkodás: a felnőtt a gyermek ismeretében elképzeli a gyermek fejlődésének 
lehetséges alakulását és átgondolja azt, hogy neki milyen szerepe, általános és konkrét feladatai 
vannak az optimális fejlődés segítésében. Jövőképet és ütemtervet jelent. A bölcsődei 
játéktevékenység vonatkozásában: a gondozónő a játék általános fejlődésmenetének és a 
csoportba járó gyermekek játéktevékenységének ismeretében, valamint az évszakok 
változásának, az ünnepek idejének figyelembevételével, átgondolja a várható új 
tevékenységformák megjelenését, a fejlődésben betöltött szerepét, támogatásának módját.  

 Szervezés: 

A felnőtt biztosítja, összehangolja az optimális fejlődéshez szükséges körülményeket, 
feltételeket, a tervezés során kialakult elképzeléseknek, céloknak megfelelően. A bölcsődei 
játéktevékenységgel kapcsolatban a következők a szervezési feladatok:  

·        a csoportszoba berendezése 

·        a játékok érdeklődést felkeltő módon történő elhelyezése 

·        a napirendben a lehető legtöbb játékidő biztosítása, új tevékenységek beillesztése 

·        a tervezés során átgondolt tevékenységhez szükséges eszközök biztosítása; továbbá 
azoknak, a  
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         gyermekcsoport érdeklődését és aktivitását figyelemmel kísérve, a megfelelő helyzetben 
történő  

         felkínálása.  

 A többnyire általánosabb és hosszabb távra szóló tervezés alapozza meg a szervezést. Az 

eredményességet kedvezően befolyásolja a gyermekekre való érzelmi ráhangoltság és 

rugalmasság.  

 

VI/3. Mozgás 

A mozgásos játékok, a torna és a tánc fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 
ugrás, stb.) 

Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, állóképesség, de fontos 
szerepük van az egészség megőrzésében is.  

Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet fejlődésének- 
növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a mozgásműveltség 
fejlesztésére. 

 

VI/4. Ének-zene, mondóka 

A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció fejlesztése, 
zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk, többször 
ismételjük. A dalokat és mondókákat  egyaránt a gazdag  izraeli és magyar népzenéből, 
dúdolókból, ringatókból és népi játékokból választjuk. Zenei foglalkozásainkat rendszeresen 
élőhangszeres játékkal kísérjük. Zenedarabokat a gyermekek hangulatától függően hallgatunk, 
alkotómunkához komolyzenei cd gyűjteményünkből választunk. Az alvás elősegítéséhez 
esetenként relaxációs zenét használunk. 

 

VI/5. Élelmezés 

 
A modern táplálkozás-tudományi elvek szem előtt tartásával, szigorúan ellenőrzött 
minőségi követelményeknek (HACCP), valamint a vallási előírásoknak megfelelően kóser 
étkeztetés történik. Az étrend tervezésével megbízott dietetikus figyelembe veszi, hogy 
bölcsődénk a kisgyermek közösségi  élelmezésében minimum háromszori étkezés esetén az 
ajánlott napi energia- és  tápanyagtartalom 65%-át biztosítsa. Az étrendünk változatos, 
mindig idényszerű, ízében összehangolt, valamint mindig szem előtt tartjuk, hogy az önálló 
étkezésre való nevelés szempontjából is megfelelő legyen. A Családi Napköziben zajló 
élelmezés során az alábbiakra fordítunk figyelmet: 
- Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen 
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- A higiénés követelményeknek megfelelő legyen. 
- Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 
- Új ételek, receptek kipróbálása, mely alkalmazkodik a gyermek egészséges életmódra való 
neveléséhez  
Az ebédet a fenntartó saját étterméből kapjuk, ami az intézményben működő bölcsődei 
tálaló konyháról kerül kiosztásra csak úgy, mint a reggeli és az uzsonna. Az ételminták a 
Bölcsőde-Családi napközi intézményegységben kerülnek megőrzésre. 

 

VI. A bölcsőde kapcsolatrendszere 

 

VI/1. A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül 

Bölcsődénk folyamatos kapcsolatot tart fent a módszertani bölcsődével. 

 

VI/2. Bölcsőde és óvoda kapcsolata 

A MAOIH által fenntartott Családi Napközi és óvoda egy épületben, a földszint különböző 
épületszárnyában egymás mellett található. 
A Családi Napközink és óvodánk speciális céljaik tekintetében megegyeznek. A fizikai 
közelség lehetőséget teremt a két intézmény közötti, az óvónők és a kisgyermekek, valamint 
gondozóik közötti partneri és szakmai kapcsolat kialakítására. 
 

VI/3. Bölcsődeorvossal, gyermekpszichológussal való kapcsolat 

Gyermekorvos heti 1-1 órában felügyeli a gyermekek fejlődését, gyermekpszichológus 
közreműködését szükség szerint vesszük igénybe. 

VI/4. Egyéb kapcsolatok 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani 
mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek 
(többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Családsegítő Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, Nevelési 
Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság). 

 

VII. Személyi feltételek 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az intézmény 
engedélyezett létszámát az alábbiakban határozza meg. A szakmai munka megfelelő minőségi 
ellátásához szakembereink felsőfokú szakirányú végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező 
illetve ezen képesítések megszerzésének folyamatában lévő kisgyermeknevelők, gondozónők. 
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VII./1 Szakmai feladatellátás: 

Intézményegység-vezető, Bölcsődevezető:: 1 fő 

Csoporthoz kötött szakmai munkakör 2 fő 

Technikai személyzet: 1 fő 

 

VIII. A bölcsőde tárgyi feltételei, az intézmény felépítése 

Az intézményünk szervezetileg a Magyar Orthodox Autonom Izraelita Hitközség által 
fenntartott Wesselényi Oktatási Központba integrált Bölcsőde-Családi Napközi 
intézményegységen belül foglal helyet, mely Budapesten a VII. Wesselényi utca 44 szám 
alatt óvodánkkal és 12 évfolyamos iskolánkkal és gimnáziummal egy épületben működik.  
Tágas udvar és tornaterem tartozik az épülethez, így e környezet gazdagítja a nevelési 
lehetőségeket.  

A többcélú intézmény azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a bölcsődébe bekerült 
gyermek később az óvodába, majd az iskolába is azonos helyre járjon.  

A tárgyi feltételeket úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 
egészségük megőrzését, és lehetővé tegye a mozgás és játékigényük kielégítését. Az optimálisan 
kialakított tárgyi környezet a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységre, 
mozgásra ösztönző, biztonságos és ízléses, elősegíti a gyermek önállósodását.  

Intézményünkben tágas világos csoportszoba található, a berendezési tárgyak a gyermekek 
biztonságos szabad mozgását szolgálják, ösztönzik. Kiválasztásánál figyelembevettük a 
korcsoport szükségletét, a mozgásfejlettségi szintet, illetve a csoport létszámát is.  

A játékok úgy vannak elhelyezve, hogy a különböző játéktevékenységek elkülönüljenek. A 
gyermekek számára az elérhető magasságban elhelyezett játékok biztosítják a szabadon 
választás lehetőségét. A csoportszoba díszítése ízléses, évszaknak, aktuális ünnepeknek 
megfelelő.  

 

IX. A bölcsődei felvétel rendje 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/98. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsődébe a 

gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének 

betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 

harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik 
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életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

Bölcsődébe a felvétel elsődlegesen önkéntes módon, kérelemre történik, melyet a törvényes 

képviselő terjeszthet elő az intézményegység-vezetőnél, az intézmény által rendszeresített 

nyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával. A beiratkozást követő 5 napon belül a 

szülő/törvényes képviselő köteles benyújtani a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását 

arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. 

 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézményegység vezetője a törvényes képviselővel 

megállapodást köt: 

- az ellátás várható időtartamáról, 

- a fizetendő étkezési és gondozási térítési díj mértékéről,  

- a fizetésre vonatkozó  szabályokról, 

- a nyújtott szolgáltatások formájáról, módjáról, 

- a törvényes képviselő kötelezettségeiről. 

 

X. Bölcsődei dokumentáció 

A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció: 

Gyermek fejlődési napló A gondozónők a gyermek adott fejlettségi szintjére vonatkozó 
megfigyeléseinek tapasztalatait, bejegyzéseit évente egy alkalommal valamennyi fejlődési 
területre vonatkozóan összefoglalják. 
 
 
Gyermek egészségügyi törzslap mely tartalmazza a gyermek személyes adatait, a közösségbe 
kerülését megelőző anamnézisét, felvételi státusát, a gyermek pszichoszomatikus fejlődését. 
Ezen a személyes adatokat a Bölcsőde vezetője rögzíti a beiratkozás alakalmával, az 
anamnézishez szükséges adatokat az egészségügyi kiskönyv és a szülő elmondása alapján 
tölti ki.  
 

Üzenő füzet / heti levél: A család és Bölcsőde kapcsolttartásának rendszeres írásos formája. 
A szülőket tájékoztatja a gyermek közösségi életének történéseiről, fejlődéséről. Igazából 
nem egyirányú bejegyzések adják igazi tartalmát, mert a szülő  válaszára előnyomtatott 
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részen örömmel informálják a gondozónőt a szülők a gyermekek otthoni életének 
történéseiről. 
Csoport napló: a gyermekcsoport napi életének fő történéseit rögzíti, tartalmazza a hiányzók 
nevét, az aktuális eseményeket a gyermekcsoportban, minden olyan történést, ami az egyes 
gyermek, vagy a csoport életét befolyásolta. 
„Szeretnénk téged megismerni” füzet lapjain a család bemutatja a gyermek szokásait, 
jellemző vonásait, majd a gondozónő rögzíti a családlátogatás tapasztalatait, beszoktatás 
ideje alatti történéseket, a gyermek viselkedését. A beszoktatás végén rövid összefoglalást ír 
a gondozónő a beszoktatás tapasztalatairól.  
 
Étkezési nyilvántartás  
 
Nyilvántartás az ellátási napokról- jelenlét kimutatás 
 
A Technikai dolgozó által vezetett dokumentáció: 
Takarítási napló 
Hűtő hőmérséklet ellenőrző napló 
 
A Bölcsődevezető által vezetett dokumentáció:  
 
Munkaköri leírások nyilvántartása  
Munkaszerződés-Munkáltatói tájékoztatás nyilvántartás 
Munkavállalói egészségügyi kiskönyv nyilvántartása 
Munkavállalói nyilatkozatok nyilvántartása 
Dolgozói jelenléti ív 
Szabadság terv  
 
Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési terve 
Munkavállalói tanulmányi szerződések 
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás aláíró ív 
 
Bölcsődei felvételi kérelem 
Szülői megállapodás 
Szülői nyilatkozatok, kérelmek 
Sajátos nevelésű igények szakértői véleménye 
Házirend –adatkezelési - nyilvánossági nyilatkozat 
Felvételi könyv 
Felvételi adatlap  
Oltási nyilvántartás  
Ellátott jogi, Gyermekjogi képviselők elérhetősége  
 
Ebédrendelés nyilvántartás 
Ebédszállítás nyilvántartás és bizonylatok 
Bölcsődei menü nyilvántartás  
 
Térítési díj nyilvántartó IX-es törzslap  
Befizetési napló és befizetési bizonylatok 
  
Éves szolgáltatói jelentés a fenntartónak 



108 

 

Fenntartói éves működési költségvetés 
 
Bölcsőde tájékoztató füzet 
Éves munkaterv 
Szakmai program 
Házirend 
Minőségbiztosítási munkaterv 
Veszélyes anyagok Biztonsági adatlap nyilvántartása 
Leltár és selejtezési jegyzőkönyv 
 
Kormányhivatali jelentések, dokumentumok, engedélyek 
NEBIH jelentések, dokumentumok, engedélyek 
ÁNTSZ jelentések, dokumentumok, engedélyek 
Tűzoltóság jelentések, dokumentumok, engedélyek 
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri jelentések, dokumentumok 
Statisztikai hivatali jelentések 
Államkincstár napi létszámjelentés,  
Államkincstári normatíva igénylés, elszámolás, módosítás 
Pályázati dokumentációk, elszámolások  
 
 
Többcélú, közös igazgatású intézményben vezetett dokumentumok, nyilvántartások 
Munkavédelmi szabályzat 
Tűzvédelmi szabályzat 
Adatkezelési szabályzat 
Ügyviteli, iratkezelési szabályzat 
Élelmezési szabályzat; 
Pénzkezelési szabályzat 
Bizonylati szabályzat 
Utalványozás és kötelezettségvállalás szabályzata 
Anyaggazdálkodási, selejtezési és leltározási szabályzat 
Minőségbiztosítási és belső ellenőrzési szabályzat  
Számviteli szabályzat 
Személy és vagyonvédelmi szabályzat 
Munkaruha-védőruha ellátási szabályzat 
Szmsz 
Alapító okirat 
 

 

XI. Bölcsődénk szolgáltatásai 

Intézményünk szakmai szemlélete a családok változó igényeihez való alkalmazkodás jegyében 
nyitott a szolgáltatások bevezetésére. A kiegészítő szolgáltatások bevezetése előtt, tervezése 
során fontos az előzetes igényekről való tájékozódás. A bölcsődés korú gyermekeket nevelő 
családok igényeinek hiteles forrásai maguk a családok által megfogalmazott kérések, másrészt a 
Védőnői Szolgálat, valamint a gyermekorvosok, gyermekjóléti szolgálatok. A jó együttműködés 
során ezeken a színtereken kell felmérni a felmerülő igényeket.  
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XI/1. Időszakos bölcsődei elhelyezés 

A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan 
gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál bölcsődei 
csoport üres férőhelyeire. A csoportösszetétel változékonysága és a széles skálán mozgó 
elvárások kezelése a kisgyermeknevelőtől kiemelkedően magas szintű ismereteket, 
rugalmasságot igényel. A kisgyermeknevelő feladatai, munkarendje a bölcsődei gondozás-
nevelés elvei és a napi gyakorlat alapján szervezendő. Az időszakos bölcsődei elhelyezés 
igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása. 

A bölcsődevezető, illetve a kisgyermeknevelő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a 
szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit 
és hol lehet értesíteni sürgős esetben. 

Az igénybevett étkezések díját és a szolgáltatás költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint 
számoljuk el.  

A szülő a gondozás megkezdése előtt nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és 
bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. 

 

XI/2. Játszócsoport 

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt 
is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők együtt 
játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között. A 
kisgyermeknevelő szerepe megváltozik, ő háziasszony a csoportban, a gyermekeket szüleik 
gondozzák. 

 

XI/3  Szülőcsoportos foglalkozások, szaktanácsadás 

Egyéni: A szülők rendszeres tanácsadásra tarthatnak igényt, ahol szakember ad választ a 
felvetett problémákra. Pszichológus, gyógypedagógus szakemberek állnak igény szerint 
rendelkezésre. 
Fórumok: Szülői Fórum keretén belül közérdekű előadások szervezésére, szakemberek 
meghívására, bemutatók szervezésére van igény szerint lehetőségünk. 

 

XII. Képzés, továbbképzés, önképzés 

XII/1. Képzés, továbbképzés 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 
kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény szabályoz, a részletes 
szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. Azok a szociális vagy 
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gyermekvédelmi intézményben dolgozó, személyes gondoskodást végzők, akik az 1/2000.( I.7.) 
SZCSM. rendelet, vagy tevékenységüket főállásban, munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban végzik, és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, 
továbbképzésre kötelezettek. A képzési ciklus alatt( továbbképzési időszak 5 év) felsőfokú 
végzetség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. A 
kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 
ütemterv alapján történik. Mivel csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, 
így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan felkészült, a társadalmi – gazdasági változások 
elvárásainak megfelelő, a szociális érzékenységű családok támogatásában segítő bölcsődei 
szakember. Ezért a továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a 
kisgyermeknevelők érdeklődési körének és a legújabb, legkorszerűbb ismeretek 
figyelembevételével szervezzük meg a képzéseket. 

 

XII/2 Önképzés 

A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen 
képezi magát. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat 
értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét. 

 

XIII. Jogok, érdekvédelem 

XIII/ 1 A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 

A szolgáltatást igénybe vevők jogai: Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így 
különösen az ellátott, vagy törvényes képviselője, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, 
politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, 
fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. A szolgáltatást igénybe vevő jövedelmi 
helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben 
meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

Panaszjog: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 36. § (1) 
bekezdése alapján a jogosult törvényes képviselője a házirendben foglaltak szerint panasszal 
fordulhat az adott bölcsőde vezetőjéhez, az intézményvezetőhöz vagy az Érdekképviseleti 
Fórumhoz. A panasz kivizsgálásának eredményéről a panasztevőt 15 napon belül kell értesíteni 
és szükséges esetben tájékoztatni a sérelem orvoslásának igénybe vehető más módjáról is. A 
gyermek törvényes képviselője panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat, ha a panasz 
kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedett, vagy ha az intézkedéssel nem ért egyet. A 
panasz kivizsgálására jogosultak döntésükről határozatot hoznak, amit megfelelően indokolni 
kötelesek. A gyermekjogi képviselő tevékenységéről, hatásköréről, az általa nyújtható 
segítségadás lehetőségéről, elérhetőségéről szóló írásos tájékoztatót a tájékoztató faliújságra 
kell kifüggeszteni. 

Érdekképviseleti Fórum: Az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és tevékenységének 
szabályait a Bölcsődék fenntartója állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 35. § (1) bekezdése szerint. 
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A szociális szolgáltatást végzők jogai: A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy 
munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket 
biztosítson számukra. 

 

 

XIV. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás 

Elsősorban internetes felületeken, mint saját facebook oldal, saját web-oldal, helyi újságokban 
való megjelenés, közösségi oldalakon elhelyezett tájékoztatók, valamint nyomtatott kiadványok. 

 

1. sz. melléklet külön csatolva 

 

 
2. számú melléklet:  

 

Megállapodások tervezete Gyvt. 32. §  

 

Mely létrejött egyrészről a Wesselényi Utcai Bölcsőde, Óvoda és Iskola képviselője: 

  

.................................................................................... bölcsőde vezető,  

 

Másrészről ........................................................... szülő ..................................... nevű  

 

gyermekének bölcsődében történő elhelyezés tárgyában.  

 

A gyermek adatai:  

Születési hely, idő: .  

 

.....................................................................................................................  

Anyja neve:  

 

............................................................................................................................... 

Lakcím:...  

 

................................................................................................................................. 

A gondozás kezdő időpontja:  

 

......................................................................................  

A Bölcsődében a gyermek 3 éves korának betöltéséig gondozható. 

  

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára a  

- szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a  

szocializáló segítését,  

- napi négyszeri étkezést,  

- fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,  

- egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúr - higiénés szokások kialakulásának  

segítését,  

- állandóságot (saját gondozónő rendszer) egyéni bánásmódot,  

- megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,  
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- személyes higiéné feltételeinek biztosítását,  

- korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,  

- óvodai életre való felkészítését,  

- orvosi szűrővizsgálati ellátást.  

 

A Családi napközi a szülő számára biztosítja:  

- a házirend megismertetését,  

- adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,  

- tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről,  

- rendszeres betekintést a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenő  

füzet)  

- szülői értekezlet, egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel, vezetővel)  

- nyílt napon való együttműködést,  

- tájékoztatók, étrendek megismertetése,  

- gyermekük játéktevékenységébe való betekintést.  

 

A bölcsődei elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege a  

 

egy vagy két gyermek esetében havi ....................... Ft  

 

három vagy több gyermek esetében havi .................. Ft  

 

A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegbe a tárgyhót megelőző hó második 

keddjén kell befizetni. 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás:  

 

- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozás-nevelési év végéhez ért,  

vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után,  

- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja, vagy az ellátás  

szüneteltetését írásban nem kérheti.  

 

A szülő tudomásul veszi, hogy:  

 

- a bölcsőde házirendet betartja,  

- együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,  

- a megállapodásban foglalt, - az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása  

esetén a szülő panaszával a bölcsődevezetőhöz fordulhat,  

- az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó Magyar Orthodox 

Autonóm Izraelita Hitközséghez fordulhat.  

 

  

 

Budapest….……év………………hó………..nap .................................................................  

 

  

 

                                szülő                                     Bölcsőde vezető 
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5. CSALÁDI BÖLCSŐDE SZAKMAI 
PROGRAMJA 

 

Az intézmény neve: Wesselényi Utcai Családi Bölcsőde, Bölcsőde, Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

 

Címe: 1075 Budapest, Wesselényi utca 44.  

 

Telefon: +3614130136    

 

Intézmény vezetője: Runda Margit 

 

 

Fenntartó neve: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség  

 

Fenntartó címe: 1074 Budapest, Dob utca 35 

 

Képviselő: Runda Margit  

 

 

 

 
 

 

 

 

Készítette: Dunainé Andalik Erika - Családi bölcsőde vezető 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2017 január 1-től. A program irányelvei a családi bölcsőde működési 

engedélyének napjától 3 évre irányadóak, ezen belül szükség esetén minden év március 31.-

ig lehetséges a módosítások végrehajtása.  

 

 

 A PROGRAM CÉLJA:  

 

Bölcsődés korú gyermekek magas színvonalú intézményi ellátása. További célunk az eddigi 

szakmai színvonal megtartása, magasabb szintre emelése, valamint a gyermekek egészséges 

fejlődésének elősegítése. 
 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI: 
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Családi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására vállalkozik 7 

férőhelyen. 

Szolgáltatásunkat Pest megyében, ezen belül Budapesten élő gyermekes családok számára 

kínáljuk, zsidó származású gyermekek részére. Településünkön igény van a zsidó kultúrát, 

nevelési értéket közvetítő szolgáltatásra. 

 

ELLÁTÁS FORMÁI: 

 

 CSALÁDI BÖLCSŐDEI ALAPELLÁTÁS 

Családi bölcsődénk alaptevékenysége napközbeni ellátást nyújtani a gyermekek számára, továbbá 

a 3 éven aluli gyermekek nevelése-gondozása, harmonikus testi szellemi fejlődésének segítése az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.  Korcsoportos óvodai nevelésre való 

felkészítést segítő fejlesztési programokkal. 

 

 IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET 

Az alapellátással megegyező tartalmú szolgáltatás, melyet a szülők a heti nyilvántartási időn 

belül vehetnek igénybe az általuk megjelölt időtartamban az üres férőhelyek, illetve a napi 

jelenlét függvényében. 

 

 

 HÁZI GYERMEKFELÜGYELET 

Az alapellátással megegyező tartalmú szolgáltatás, melyet az ellátott otthonában vehetnek 

igénybe a szülők, gondozást végző személy akadályoztatása, pl. korházi ápolása esetén az 

általuk megjelölt időtartamban. 

 

 JÁTSZÓHÁZ 

Játszócsoport: szolgáltatás a családi bölcsőde helységében, melyet a gondozási időn túl pl. 

Vasárnapi iskola program keretén belül a családok részére – szülői felügyelet mellett – 

biztosítunk. 
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Általános alapelveink, küldetésünk 

 

 

A napközbeni gyermekellátás a gyermekekért van, ezért az ő vallási, kulturális, és etnikai  

fejlődési érdekeiknek legmegfelelőbben szervezzük meg azt.  

 

A zsidó kulturális hagyományokat érvényesítő napközbeni gyermekellátás minden zsidó  

gyermek számára elérhető kell, hogy legyen.  

 

Olyan rendszert működtetünk, amely lehetőségeinkhez képest biztosítja, hogy a gyermek ne 

legyen kizárva a napközbeni ellátásból családjának anyagi helyzete miatt.  

 

A rugalmasság elvét alkalmazzuk bölcsődénkben.  

 

A gyermekeket meg kell védenünk a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától, mint pl. 

az elhanyagolás vagy zaklatás. Különös figyelmet kell fordítani az erőszak megelőzésére, 

beleértve a faji, vallási és nemi megkülönböztetést.  

 

Az idevonatkozó jogokat és felelősségeket az alábbiak szerint törekszünk egyensúlyban  

tartani:  

 

- a gyermek élvezze azokat az alapvető jogokat, amelyeket az ENSZ Gyermeki Jogok 

Egyezménye rögzít;  

 

- a család maradjon elsősorban felelős a gyermek felneveléséért, gondozásáért, 

fejlődéséért, és közben legyen képes igénybe venni azokat a támogatásokat, amikre 

szüksége van ahhoz, hogy teljesítse ezeket a kötelességeit;  

 

- az állam teljesítse kötelességét: segítse a szülőket és másokat, akik felelősek a 

gyermekért, hogy biztosítva legyenek a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételek  

 

- biztosítsa, hogy a gyermekek ellátásáról és védelméről gondoskodó szolgáltatások 

megfeleljenek a kompetens hatóságok által kialakított normáknak, különösen a 

biztonság, az egészség és a megfelelő létszámú és végzettségű dolgozók megléte 

terén;  

 

- ösztönözze a megfelelő intézkedések megszületését a gazdasági szektorban, amelyek 

lehetővé teszik a szülők számára a családi felelősség és a szakmai tevékenység 

összehangolását.  
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Kiemelt Szakmai Céljaink  

 

Szakmai programunkat úgy állítjuk össze, hogy az a gyermekek napközbeni ellátásában  

 

- elősegítse a gyermek szociális, emocionális, intellektuális és fizikai fejlődését, 

biztosítsa, hogy a gyermekek érdekeit figyelembe veszik a döntéshozatali 

folyamatokban,  

- kapcsolatot tartson a gyermek közösségével,  

- megelőző és védelmező szereppel bírjon,  

- növelje a gyermek társadalmi beilleszkedését, kombinálja a gyermekek gondozását és 

nevelését,  

- tiszteletben tartsa a szülőknek, mint a gyermekek elsődleges nevelőinek szerepét,  

- tiszteletben tartsa és lehetővé teszi a gyermek kulturális, vallási identitása szerinti 

nevelést,  

- stimulálja a gyermek kreatív, intellektuális és lelki fejlődését,  

- lehetőséget adjon az önkifejezésre és játékra,  

- megvédje a gyermeket az erőszak a megkülönböztetés és a terror összes formájától,  

- segítse a fogyatékos gyermekeket abban, hogy elérjék a lehető legnagyobb 

önállóságot és a társadalomba való teljes beilleszkedést  

- és felkészítse a gyermekeket a tolerancia és egyenlőség szellemében működő 

demokratikus társadalomban való részvételre és a felelős életre  

 

  

I. A Családi bölcsőde intézmény adatai  

 

A Családi bölcsőde neve: Wesselényi Utcai Családi Bölcsőde, Bölcsőde, Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola  

 

A Családi bölcsőde címe: 1074 Budapest, Wesselényi utca 44.  

 

A Családi bölcsőde nyitva tartása: 

Hétfőtől - Csütörtökig: 08.00-17.00, 

Pénteken téli időszámítás alatt  08.00-14.00-ig,  

               nyári időszámítás alatt 08.00-16.00-ig. 

 

A Családi bölcsőde ellátási területe: Budapest és pest megye ellátási területén élő, 

elsősorban a kerületben dolgozó és/vagy lakó családok gyerekei. 

 

Személyi feltételek:15/1998. (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, az intézmény engedélyezett létszámát az alábbiakban határozza 

meg. A szakmai munka megfelelő minőségű ellátásához szakembereink felsőfokú  

szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelők. 

 

Családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy: Dunainé Andalik Erika családi bölcsőde 

vezető 
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Családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó helyettes személy: Solymosi Kinga 

kisgyermeknevelő 

 

Elérhetőségek: 

Telefon:06 1 4130137  

  

I/1. Az intézmény fenntartója a Magyar Autonóm Orthodox Izarelita Hitközség  

Fenntartó neve: Magyar Orthodox Autonom Izarelita Hitközség 

Székhelye: 1074 Budapest, Dob u.35. 

Telefon száma: 3510 524, 3510 526, Fax száma: 322 7200 

Képviselője: Deblinger Eduard elnök 

 

I/2. Az intézmény működését befolyásoló főbb törvényi szabályozások 

- 1997. évi XXXI. törv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 15/ 1998. (IV. 30.) NM rendelet a bölcsődék működéséről  

- 281 / 1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a Működési engedélyek kiadásáról  

- A KJT mindenkor irányadó módosításai  

- 259 / 2002. ( XII. 18. ) Kormányrendelet a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

vállalkozói engedélyről  

 

 

II. Mindennapjaink, a Családi bölcsődében zajló gondozás-nevelés helyzetei 

 

II/1. Nyitva tartás 

A Családi bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 8 – 17 óráig, pénteken nyári 

időszámítás alatt 8-16-, téli időszámítás alatt 8-14 óráig tart nyitva.  

 

II/2. Napirend 

Az állandó napirendünkkel törekszünk a kisgyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítésére, a biztonságot jelentő, kiegyensúlyozott környezet megteremtésével nyugodt és 

folyamatos gondozási és fejlesztési feltételeket biztosítunk. Kitüntetett jelentőséget 

tulajdonítunk arra, hogy a gondozási műveletek alatt az etetés, öltöztetés. pelenka csere 

naponta többször ismétlődő, apró eseményei örömteli legyen a gyermek számára. 

Figyelembe vesszük a gyermek igényét, ízlését, jó hangulatot teremtünk a kölcsönös 

bizalmon alapuló, meghitt kapcsolat kialakulása érdekében. A kisgyermekek 

tájékozódásának, jó szokásai kialakulása alapja, hogy a vele kapcsolatos események 

megszokott helyen, időben és sorrendben történjenek, mely megkönnyíti a beilleszkedést és 

megalapozza a biztonság érzetét. 

 

A folyamatos gondozáson belül ezért az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, 

alvás) minden esetben ugyan abban a sorrendben és rendszerben kerülnek lebonyolításra. A 

gondozónőink munkarendjét a gyermekek napirendjének alapján készítjük el. 

 

Irányított foglalkozásainkat napi rendszerességgel tartjuk, melyen kidolgozott tematika 

alapján zajlik a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése. 

 

 

GYERMEKEINK NAPIRENDJE 

 

08.00-tól   Érkezés a Családi bölcsődébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.  

08.30-09.15  Reggelizés- tejes étrend  

09.30-9.45 Reggeli torna, éneklés, tánc, mondókázás  

09.45-10.00  Reggeli imádkozás- majd irányított foglalkozás, kiscsoportos és egyéni  

fejlesztés a szobában, évszaktól függően a szabadban  

10.30–11.30  Szabad játék a szobában, vagy az udvaron  
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11.30-12.10 Ebéd-húsos étrend, fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, szájápolás, 

fogmosás  

12.15-15.00  Alvás, gondozás ébredési sorrendben.  

15.00-15.30  Uzsonnázás,  

15.30-17.00 Játékos foglalkozás a szobában, vagy a szabadban. Távozás a Családi 

bölcsődéből.  

 

II/3. Gondozás 

A gondozás bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia 

kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen 

részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a 

kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a 

felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a 

sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel 

az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció 

érzelmi töltése, a gondozónőknek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a 

személyiség egészséges alakulására.  

 

II/4. Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A gondozónő 

a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, 

nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően 

kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A 

játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való 

együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a 

szociális képességek fejlődését. 

 

II/5. Mozgás 

A mozgásos játékok, a torna és a tánc fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, 

futás, ugrás, stb.)  

Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, állóképesség, de fontos 

szerepük van az egészség megőrzésében is.  

Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet  

fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a 

mozgásműveltség fejlesztésére.  

 

II/6. Ének-zene, mondóka 

A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció 

fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk, 

többször ismételjük. A dalokat és mondókákat egyaránt a gazdag izraeli és magyar 

népzenéből, dúdolókból, ringatókból és népi játékokból választjuk. Zenei foglalkozásainkat 

rendszeresen élőhangszeres játékkal kísérjük. Zenedarabokat a gyermekek hangulatától 

függően hallgatunk, alkotómunkához komolyzenei cd gyűjteményünkből választunk. Az alvás 

elősegítéséhez esetenként relaxációs zenét használunk.  

 

 

 

II/7.Élelmezés 

A modern táplálkozás-tudományi elvek szem előtt tartásával, szigorúan ellenőrzött minőségi 

követelményeknek (HACCP), valamint a vallási előírásoknak megfelelően kóser étkeztetés 

történik. Az étrend tervezésekor figyelembe vesszük, hogy a kisgyermek Családi bölcsőde 

élelmezésében minimum háromszori étkezés esetén az ajánlott napi energia- és 

tápanyagtartalom 65%-át biztosítsuk. Az étrendünk változatos, mindig idényszerű, ízében 

összehangolt, valamint mindig szem előtt tartjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés 



121 

 

szempontjából is megfelelő legyen. A bölcsődei élelmezés során az alábbiakra fordítunk 

figyelmet:  

 

- Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen  

- A higiénés követelményeknek megfelelő legyen.  

- Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.  

- Új ételek, receptek kipróbálása, mely alkalmazkodik a gyermek egészséges életmódra való 

neveléséhez.  

 

Az ebédet a fenntartó saját étterméből kapjuk. 

 

III. Gyermekképünk 

A 0,5-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen 

a szellemi, érzelmi és szociális készségek kibontakoztatásának ez a legfontosabb időszaka. A 

gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes 

légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a 

fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle.  

 

Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját 

természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni; szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz 

(környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő 

problémáit életkorához mérten megfelelően tudja kezelni, szükség esetén segítséget kérni a 

megoldáshoz.  

 

IV. A Családi bölcsődében zajló nevelés-gondozás célja, feladata 

 

IV/1. A Családi bölcsődei gondozás-nevelés célja:  

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás 

keretében megteremteni a gyermek harmonikus fizikai- és érzelmi és értelmi fejlődésének 

feltételeit, biztonságát, jóllétét, az alábbi módon:  

 

- feltétel nélküli szeretettel,  

- teljes mértékű elfogadással,  

- identitásának erősítésével,  

- kompetenciájának figyelembevételével,  

- tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,  

- viselkedési minták nyújtásával,  

 

A Családi bölcsőde egészségnevelésének célja a gyermek egészségkulturáltsági szintjének 

szükségszerinti emelése, valamint a gyermek saját maga iránti igényességének 

megalapozása az ezt segítő szokások kialakításával. Intézményünk a megfelelő 

egészségneveléshez biztosítja az egészséges környezetet, valamint az egészséges fejlődést 

elősegítő nevelést-gondozást  

 

Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei 

esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 

intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.  

 

A zsidó származású gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás  

tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól 

kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a 

rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.  

 

 

 

IV/2. A Családi bölcsődében zajló gondozás-nevelés feladatai, :  
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a) Az egészséges testi fejlődés területén:  

 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése,  

- a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,  

- egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás  

- alapvető kultúr-higiénés szokások kialakulásának segítése.  

 

b) Az érzelmi fejlődés és a szocializáció terén: 

 - derűs légkör biztosítása,  

- a családi bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. 

csökkentése,  

- a gyermekek segítése az átélt nehézségeinek feldolgozásában,  

- a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat  

kialakulásának segítése,  

- az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetben, az én-tudat egészséges  

fejlődésének segítése,  

- a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti  

nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,  

- lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére.  

- A társas viselkedés, az alkalmazkodás szabályainak első tényleges színtere a Családi 

Napközi.  

 

A gyermek itt szembesül először a közösséghez, annak szabályaihoz való  

alkalmazkodással. Így további fontos feladatunk:  

 

- viselkedésformák kialakítása az intézményi normarendszer alapján,  

- az elvárások egyértelmű megfogalmazása, azok betartatása  

- következetesség  

- a teljesítmények ösztönző értékelése dicsérettel,  

- közös célok kitűzése  

- közös alkotások, játékok megszervezése,  

- a perem helyzetű gyerekek közösségbe való bevonása  

  

c) A megismerési folyamatok fejlődésének segítése:  

- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének  

  biztosítása,  

- az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,  

- ismeretnyújtás,  

- a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése,  

   megerősítése,  

- gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és  

  helyzet-megoldási minták nyújtása.  

- a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával  

- kreativitás segítése, lehetőségek biztosításával, fantázia fejlesztésével  

- az érdeklődés megteremtése, fenntartása  

- sikerélményhez juttatás  

- kudarcok megelőzése  

 

d) Környezeti nevelés terén:  

A bölcsődénk környezeti nevelésének célja, hogy a kisgyermek és környezete között  

megfelelő összhangot teremtsünk. Ezt elsősorban a gyermek környezettel kapcsolatos 

ismereteinek bővítésével próbáljuk megvalósítani, úgy mint:  

- időjárás, évszakok jellemzőinek megismertetése,  

- növények megfigyelés, termések gyűjtése,  
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- állatok megismerése 

- járművek megismertetése  

- anyagok megismertetése, velük való tevékenység,  

 

e) Az önállóság terén 

A gyermek korának és egyéni fejlettségének függvényében segítjük folyamatosan az 

önállóságra való nevelést. Fontosnak tartjuk a megfelelő idő biztosítását, az ösztönzést és a 

dicsérést. A megfelelő ruházat elősegíti az önállósodást, ezért azt a szülőkkel egyeztetjük. A 

gyerekek egymástól tanulva is önállósodnak. 

 

IV/3. Speciális cél és feladatrendszerünk:  

A családban kapott vallási nevelés természetes kiegészítése, mely biztosítja a gyermek 

személyiség védelmét, nevelését, fejlesztését.  

Azon kisgyermekek számára, akik zsidó családba születtek, a szüleik hite és döntése alapján 

váltak bölcsődénk neveltjeivé gondozottjaivá, stabil háttérként szolgáljunk.  

Feladatunk, hogy a kisgyermeket, életkori sajátosságaik tiszteletben tartása mellett, indítsuk 

el azon az úton, ahol a gyermek a zsidó hagyományok megismerése által a magyar izraelita 

közösség aktív részévé váljon.  

 

V. A Családi bölcsődében zajló nevelés alapelvei  

 

A gondozás és nevelés egységének elve: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan 

egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden 

helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a 

gondozási helyzetekre.  

 

Az egyéni bánásmód elve: A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek 

életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.  

 

Az állandóság elve: A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága 

(„saját”gondozónőrendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi 

biztonságot.  

 

Az aktivitás, az önállóság segítségének elve: A biztonságos és tevékenységre gyermek 

ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítsége, a 

gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az 

önállóság iránti vágyat.  

 

A pozitívumokra támaszkodás elve: A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások 

támogatása, megerősítése, elismerése.  

 

Az egységes nevelő hatások elve: A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő 

személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, 

öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, 

nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik.  

 

Rendszeresség elve: Az ismétlődés tájékozódási lehetőségét, stabilitást,  

kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek  

biztonságérzetét.  

 

A fokozatosság elve: A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A 

bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, 

a fejlődés elősegítése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése. A fejlődéshez szükséges 

egészséges és biztonságos környezet megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények 

szerinti kielégítése.  
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Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 

higiénés szokások kialakulásának segítése. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése. 

Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek feldolgozásában. 

A gondozónő - gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat 

kialakulásának segítése, az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban, az én-tudat 

egészséges fejlődésének segítése, a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai 

elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése. 

Lehetőség a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére. A megismerési 

folyamatok fejlődésének segítése, a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő 

tevékenységek biztosítása, Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, a gyermek 

tevékenységének megerősítése.  

 

 

 

A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-

megoldási minták nyújtása. A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe 

került az értelmi fejlődés fokozottabb támogatása. Ez megmutatkozik a gyermekek 

környezetének gondosabb kialakításában, a tevékenységek körének szélesítésében, a  

fejlesztő játékok, eszközök gondosabb válogatásában, a felnőtt aktívabb részvételében a 

gyermekek tevékenységében, kommunikációjában.  

 

 

A CSALÁDI BÖLCSŐDE JÁTÉKOS PROGRAMJAI  

 

                   Mentális                                            Fizikai  

 

Hétfő         Logikai készség: puzzle, lego, párosítás          Gimnasztika: labdajátékok, trambulin  

 

Kedd         Képzőművészet: festés, szinezés, ragasztás       Játszótér: homokozó, csúszda  

 

Szerda      Fantázia: mese- báb-szerepjáték                       Tánc: páros tánc, körtáncok  

 

Csütörtök  Ének-zenei foglalkozások                                 Séta: kismotor, babakocsi  

 

Péntek      Sabbath Kiddus                                      Sport: ügyességi, gyorsasági versenyek  
 

Mire jó a játék? 
  A játék egyetemes emberi tevékenység, életszükséglet.  

  A játék öröm, feszültségoldás, kreativitás.  

 Az együttjátszás gazdagítja, színesíti a kapcsolatokat.  

 Az önálló, szabad játék útján történő tanulás döntő hatású az ember egész életére, 

személyiségfejlődésére.  
 A pedagógiailag értékes játékok a fejlődést szolgálják.  

 A játszó gyermeket figyelve jobban megismerhetjük igényeit, magyarázatot kaphatunk 

viselkedésére. 

 

V/1. Kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás  

A szülők és a Családi bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 

fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló Családi bölcsőde gondozás-nevelés 

kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. Törekszünk az 

őszinte,hiteles tájékoztatásra.  

 

Többféle tájékoztatási formát használunk, a közlés tartalomhoz igazodva, úgy mint:  

- beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor,  

- szülői értekezletek,  
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- hirdetőtábla,  

- üzenő füzet,  

- írásos tájékoztatás,   

- nyílt napok,  

- időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés,  

- szervezett programok.  

- elektronikus tájékoztatás, mint weboldal és email  

 

A család és a Családi bölcsőde közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A 

szülőkkel való korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az 

összhang megteremtését.  

 

V/2. Családlátogatás  

A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek Családi bölcsődébe kerülése előtt történik 

meg, melynek célja, a gyermeknek otthoni környezetben történő megismerése, elősegítve 

ezzel a beszoktatást.  

 

 

- A gyermek saját környezetében való megismerésének számtalan előnye van, amit később 

már nehezen tudnánk pótolni. Az érkezés öröme, a „vendégnek” járó fogadás, a gyermek 

saját birodalmának bemutatása oldottabb légkörben történik. Így felszabadultabban, 

nyugodtan történik a kapcsolat építése.  

- A jól felkészített gyermek izgalommal várja a vendég érkezését. Ehhez szükséges az is, 

hogy a szülőktől pozitív érzéseket tapasztaljon.  

- A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyer a Családi 

bölcsődében folyó munkába, megismerheti gyermeke gondozónőjét, úgy, hogy közben az 

otthoni biztonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal 

kapcsolatos kérdéseket, problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen 

ezeken a területeken elengedhetetlen a szülő és a gondozónő harmonikus együttműködése a 

gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.  

- A gondozónő felkészülten megy a családokhoz. Az irányított kérdésekre adott válaszok, a 

család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások feltérképezésében.  

- A gondozónő fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására.  

 

V/3. Szülővel történő fokozatos beszoktatás  

A Családi bölcsőde lehetőséget teremt a szülővel történő fokozatos beszoktatásra, mely a 

Családi bölcsődében folyó gondozó-nevelő munkánk egyik fontos eleme. A szülői jelenlét 

biztosításával megkönnyítjük a kisgyermeknek az új környezethez való alkalmazkodását. A 

beszoktatási idő első 2 hetét a szülő aktív jelenlétével segíti.  

 

V/4. "Saját gondozónő" – rendszer  

A Családi bölcsődénkben kiemelten fontosnak tartja a gyermek számára az állandóság 

nyújtotta biztonság érzésének megteremtését, ezért a csoportban történő munka a "saját 

gondozónő" – rendszer elvén nyugszik. A "saját gondozónő" szoktatja be a gyermeket a 

Családi bölcsődébe és a Családi bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője, 

így több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, 

problémáit, szokásait, elsősorban a "saját" gondozónő segíti át őket a Családi Napközibe 

zajló élet során adódó nehézségeken. A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a 

gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, adatlapját, naplóját, ő tartja számon az újabb 

fejlődési állomásokat. A gondozónő az ún. ölelkezési időben- az az időszak, amikor mindkét 

gondozónő jelen van- idejét elsősorban a „ saját” gyermekei gondozására, nevelésére 

fordítja.  

 

V/5. Ünnepeink, hagyományok  

Nagy hangsúlyt helyezünk a mindennapok mellett az ünnepek megtartására. Az ünnepek, 

rendezvényeink megszervezésébe szeretnénk bevonni a szülőket is és lehetőséget nyújtunk 
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az együtt ünnepelésre. Szeretnénk, ha ezek értékteremtő jelleggel bírnának. A közös 

ünnepek, rendezvények erősítik a család és a Családi bölcsődék közötti mélyebb kapcsolatot 

miközben a gyermek személyisége is szinte észrevétlenül fejlődik. A közös ünnepek, 

rendezvényeknek közösségformáló, építő hatását is szeretnénk kihasználni.  

 

Számunkra fontosak az alábbi zsidó egyházi ünnepek megtartása:  

- Sukkoth  

- Rosh Ha Sanah  

- Chanukah  

- Pessach  

- Shavuot  

- Tu Bishvat  

- Purim  

- Yom Ha Atzmaut  

 

Ezeken kívül:  

- közösen ünnepeljük a gyermekek születésnapját,  

- Anyák napi ünnepség (gyermekek által készített apró ajándékkal lepjük meg az  

édesanyákat)  

- gyermeknapi rendezvény  

- egészségnapok tartása  

- Családi bölcsőde kóstolgató, a környéken élő kisgyermekes zsidó családoknak biztosítunk 

betekintést a bölcsőde életébe. Erre a  beiratkozás előtti időszakban kerül sor.  

 

VI. A családi bölcsőde kapcsolatrendszere 

 

VI/1. A Családi bölcsőde kapcsolata a gyermekjóléti intézmények hálózatán belül 

A családi bölcsőde folyamatos kapcsolatot tart fent a gyermekjóléti intézmények hálózatával. 

  

VI/2. Családi bölcsőde és óvoda kapcsolata  

A hitközségünk által fenntartott Családi bölcsőde és óvoda egy épületben, egy emeleten de 

különböző épületszárnyban található. Családi bölcsődénk és óvodánk speciális céljaik 

tekintetében megegyeznek. A fizikai közelség lehetőséget teremt a két intézmény közötti, az 

óvónők és a gondozónők közötti partneri és szakmai kapcsolat kialakítására.  

 

VI/3. Kisgyermekorvossal, gyermekpszichológussal való kapcsolat  

Heti 1-1 órában.  

 

VI/4. Egyéb kapcsolatok 

 A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 

kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / 

kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti 

Szolgálat, Családsegítő Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, 

Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság).  

 

VII. A Családi bölcsőde tárgyi feltételei, az intézmény felépítése  

Az intézményünk a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség által fenntartott 

intézmény, amely Budapesten a VII. kerületben a Wesselényi utca 44 szám alatt, óvodával, 

általános iskolával és középiskolával közös épületben működik. Tágas udvar tartozik az 

épülethez, így e környezet gazdagítja a nevelési lehetőségeket. A családi bölcsődében 1 

csoport működik, 7 férőhellyel.  

 

 

A tárgyi feltételeket úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 

egészségük megőrzését, és lehetővé tegye a mozgás és játékigényük kielégítését. Az 

optimálisan kialakított tárgyi környezet a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 
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tevékenységre, mozgásra ösztönző, biztonságos és ízléses, elősegíti a gyermek 

önállósodását.  

 

Intézményünkben tágas világos csoportszoba található, a berendezési tárgyak a gyermekek 

biztonságos szabad mozgását szolgálják, ösztönzik. Kiválasztásánál figyelembevettük a 

korcsoport szükségletét, a mozgásfejlettségi szintet, illetve a csoport létszámát is.  

 

A játékok úgy vannak elhelyezve, hogy a különböző játéktevékenységek elkülönüljenek. A 

gyermekek számára az elérhető magasságban elhelyezett játékok biztosítják a szabadon 

választás lehetőségét. A csoportszoba díszítése ízléses, évszaknak, aktuális ünnepeknek 

megfelelő.  
 

VIII. A Családi bölcsőde felvétel rendje  

 

Családi bölcsődénk 20 hetes kortól 3 éves korig fogad gyermekeket. 

 

A Családi bölcsődébe a felvétel elsődlegesen önkéntes módon, kérelemre történik, melyet a 

törvényes képviselő terjeszthet elő az intézményvezetőnél, az intézmény által 

rendszeresített nyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával. Az év bármely 

szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket. Bemutatjuk a Családi bölcsőde életét. A 

megállapodás megkötése előtt tájékoztatást kapnak a házirendről, az igénybe vehető 

szolgáltatásokról, a fizetendő térítési díj összegéről és megállapításának módjáról, 

szabályairól. A gyermekek fogadása a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás 

alapján történik.  

 

Az ellátással kapcsolatos megállapodás tartalmazza a gyermekvédelmi törvény szerint 

kötelező elemeket és a szolgáltatással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket. A 

beiratkozást követő 5 napon belül a szülő/törvényes képviselő köteles benyújtani a házi 

gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján 

Családi bölcsődében gondozható.  

 

Az ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást 

köt:  

 

-  az ellátás várható időtartamáról,  

- a fizetendő étkezési és gondozási térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó  

szabályokról,  

-  a nyújtott szolgáltatások formájáról, módjáról,  

-  a törvényes képviselő kötelezettségeiről.  
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IX. Családi bölcsőde dokumentáció  

 

A gondozónő által vezetett dokumentáció:  

 

- " Gyermek törzslap" mely tartalmazza a gyermek személyes adatait, a Családi 

bölcsődébe kerülését megelőző anamnézisét, felvételi státusát, a gyermek 

pszichoszomatikus fejlődését. Ezen a személyes adatokat a bölcsőde vezetője rögzíti a 

beiratkozás alkalmával, az anamnézishez szükséges adatokat a védőnőtől származó 

státuslap alapján a gyermekorvos tölti ki. A gondozónő bejegyzései 1 év alatti gyermek 

esetében havonta 1 év feletti gyermek esetében negyedévente valamennyi fejlődési területre 

vonatkozóan összefoglalja a gondozónő a gyermek adott fejlettségi szintjére vonatkozó 

megfigyeléseinek tapasztalatait.  

 

- Üzenő füzet: A család és a Családi bölcsőde kapcsolttartásának egyik írásos formája. A 

szülőket tájékoztatja a gyermek Családi bölcsődében zajló életének történéseiről, 

fejlődéséről. Igazából nem egyirányú bejegyzések adják igazi tartalmát, jó ha a szülő is 

válaszol, informálja a gondozónőt gyermekek otthoni életének történéseiről.  

 

- Csoport napló: a gyermekcsoport napi életének fő történéseit rögzíti, tartalmazza a 

hiányzók nevét, az aktuális eseményeket a gyermekcsoportban, minden olyan történést, ami 

az egyes gyermek, vagy a csoport életét befolyásolta  

 

- Beszoktatós jegyzet: első lapjain rögzíti a gondozónő a családlátogatás tapasztalatait. A 

beszoktatás ideje alatti történéseket, a gyermek viselkedését tartalmazza adott gyermekre 

vonatkozóan. A beszoktatás végén rövid összefoglalást ír a gondozónő a beszoktatás 

tapasztalatairól.  

 

X. A Családi bölcsőde alaptevékenységen kívüli  kiegészítő szolgáltatásai 

Intézményünk szakmai szemlélete a családok változó igényeihez való alkalmazkodás 

jegyében nyitott a szolgáltatások bevezetésére. A kiegészítő szolgáltatások bevezetése előtt, 

tervezése során fontos az előzetes igényekről való tájékozódás. A 0,5-3 éves korú 

gyermekeket nevelő családok igényeinek hiteles forrásai maguk a családok által 

megfogalmazott kérések, másrészt a Védőnői Szolgálat, valamint a gyermekorvosok, 

gyermekjóléti szolgálatok. A jó együttműködés során ezeken a színtereken kell felmérni a  

felmerülő igényeket.  

 

X/1. Időszakos elhelyezés  

A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan 

gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál 

Családi bölcsődei csoport üres férőhelyeire. A csoportösszetétel változékonysága és a széles 

skálán mozgó elvárások kezelése a gondozónőtől kiemelkedően magas szintű ismereteket, 

rugalmasságot igényel. A gondozónő feladatai, munkarendje a Családi bölcsőde gondozás-

nevelés elvei és a napi gyakorlat alapján szervezendő. Az időszakos Családi bölcsődei 

elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek 

beszoktatása.  

 

A Családi bölcsőde vezető, illetve a gondozónő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a 

szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, 

kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben. Az igénybevett étkezések díját és a szolgáltatás 

költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint számoljuk el. 

 

A szülő a gondozás megkezdése előtt nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és 

bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi 

kiskönyvet.  
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X/2. Játszócsoport, játszóház 

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal 

együtt is fogadja a Családi bölcsőde időn túl is, pl.  Vasárnapi iskola keretén belül abból a 

célból, hogy a szülők együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett 

kedvező feltételek között. 

 

X/3. Házi gondozónői szolgálat 

A család kérésére, olyan helyzetekben, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük 

ellátásában ( pl: az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szülő beteg 

gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni, 

stb.) a Családi bölcsőde külön megállapodás alapján szakképzett házi csecsemő- és 

gyermekgondozónőt küld a gyermek otthoni, nappali gondozására. A házi gondozásra 

vállalkozó gondozónő a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban. 

A házi gondozás idejét, tartalmi kérdéseit a család és a Családi bölcsőde közötti szerződés 

szabályozza, melyet a gondozónő jogainak és kötelességének figyelembe vételével kell 

megfogalmazni. 

 

X/4. Szülőcsoportos foglalkozások, szaktanácsadás  

Egyéni: A szülők rendszeres tanácsadásra tarthatnak igényt, ahol szakember ad választ a 

felvetett problémákra. Pszichológus, gyógypedagógus szakemberek állnak igény szerint 

rendelkezésre.  

 

Fórumok: Szülői Fórum keretén belül közérdekű előadások szervezése, szakember 

meghívása, bemutatók szervezése.  

 

XI. Képzés, továbbképzés, önképzés, önellenőrzés  

XI/1. Képzés, továbbképzés  

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 

kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény szabályoz, a részletes 

szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. Azok a szociális vagy 

gyermekvédelmi intézményben dolgozó, személyes gondoskodást végzők, akik az 1/2000.( 

I.7.) SZCSM. rendelet, vagy tevékenységüket főállásban, munkaviszonyban, vagy 

közalkalmazotti jogviszonyban végzik, és a képesítési előírásoknak megfelelő 

szakképesítéssel rendelkeznek, továbbképzésre kötelezettek. A képzési ciklus alatt( 

továbbképzési időszak 5 év) felsőfokú végzetség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 

továbbképzési pontot kell megszerezni. A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek 

figyelembevételével, előre meghatározott ütemterv alapján történik. Mivel csecsemő és 

kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan 

felkészült, a társadalmi – gazdasági változások elvárásainak megfelelő, a szociális 

érzékenységű családok támogatásában segítő bölcsődei szakember. Ezért a továbbképzések 

témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a kisgyermeknevelők érdeklődési körének 

és a legújabb, legkorszerűbb ismeretek figyelembevételével szervezzük meg a képzéseket.  

 

XI/2 Önképzés 

A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen 

képezi magát. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat 

értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét.  

 

XII. Minőségpolitikánk 

Minőségpolitikánk, hogy a napközbeni gyermekellátásunkban folyamatosan reagáljunk a  

gyermek szükségleteire, úgymint:  

 

- képes legyen képességei szerint felnőni és fejlődni, és ezért elismerést kapjon,  

- a biztonság,  

- a stabilitás,  

- bizalom környezetében és kapcsolataiban  
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Figyelembe vesszük a gyermekek jogainak elsődleges fontosságát (az ENSZ Gyermeki  

Jogokról szóló egyezményének alapján), főleg az egyezmény 3. cikkelyét, amely szerint  

„minden gyermekre vonatkozó cselekedetben (…) a gyermek legfőbb érdeke legyen az  

elsődleges szempont” és 12. cikkelyét, amely szerint „az állami felek biztosítsák a gyermek 

számára (…) azt a jogot, hogy (…) szabadon fejezze ki nézeteit bármely esetben, amely őt 

érinti”;  

 

A napközbeni gyermekellátás minőségének biztosítása érdekében, beleértve a  

tevékenységeink programját is, rendszeresen kikérjük minden közreműködő véleményét, a 

gyermekekét koruktól és fejlettségüktől függően, a szülők, a napközbeni ellátásban  

dolgozók, a közhatóságok, szociális partnerek és kutatók véleményét, elégedettségét is  

mérjük.  

 

A napközbeni gyermekellátásunk a fejlődésre fókuszál, és ösztönzi azokat a  

tevékenységeket, amelyek olyan társas helyzetben valósítják meg a gondozás és a nevelés 

egységét, mint a közös étkezések vagy a mosdó használat.  

 

A korán elkezdett rendszeres fejlesztést a gyermekek életében úgy fogjuk fel, hogy az  

jelentősen hozzájárul azon képességek fejlesztéséhez, amelyek biztosítják, hogy egész  

életük során élvezzék majd a tanulást.  

 

XII/1. Minőségpolitikánk részeként Gondozóink számára 

 

A gyermekek magas szintű napközbeni ellátásának és részvételük optimális feltételeinek 

biztosítása érdekében a gondozóinkat szakmai képzésben részesítjük, hogy megszerezzék a 

gyerekek gondozásához és neveléséhez szükséges tudást és képességeket, beleértve a 

gyermekjogi témákban való jártasságot is.  

 

Szabályozzuk a gondozók munkafeltételeit, biztonságuk, minőségpolitikánk elérése  

érdekében.  

 

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a gondozók képesek legyenek az egymás iránti 

bizalomra épülő kapcsolatot kiépíteni a gyermekekkel, figyeljenek szükségleteikre, és pozitív 

hozzáállással kezeljék a gyermekeket és családjukat.  

 

Lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy biztosítva legyen, hogy a gondozók munkája az 

egyes gyermekekre irányuljon, figyelembe véve a gyermek szükségleteit, képességeit, 

érdeklődési körét, családi- és életkörülményeit, nyelvi és kulturális örökségét, és a helyi 

közösség állapotát.  

 

XII/2. Önellenőrzés, belső ellenőrzés  

Tevékenységünket folyamatosan értékeljük, a szolgáltatással való elégedettségről  

visszajelzéseket kérünk. Szakmai tevékenységünket szükség esetén módosítjuk a jó 

színvonalú ellátás megőrzése érdekében 

 

XIII. Jogok  

XIII/1. Az ellátást igénybe vevők jogai 

A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe benni, egyéni bánásmódban részesülni. 

 Joga van minden fontos kérdésben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, a 

nyilvántartásba, dokumentumokba való betekintéshez. 

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

 A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett 

nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 
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 Az ellátást igénybe vevők, az ellátást nyújtó kötelezettségszegése és a 

szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos problémák esetén panasszal 

élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet szóban, vagy írásban 

benyújtani. Az írásban beadott panasz kezelése egyéni, vagy ha egy javaslat, 

észrevétel több szülőt érint. 

 Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. 

 

XIII/2. A családi bölcsődében dolgozók jogai 

A Családi bölcsődében dolgozók számára biztosítandó: 

 Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak 

megfelelő munkafeltételek 

 A munkatársaknak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája elismerésére 

 Megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést 

 Emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartását 

 Segítséget szakmai tudásuk gyarapításához 

  

 

CS-2                                           SZÜLŐI MEGÁLLAPODÁS 

  

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (1075 Budapest, Dob utca 
35) fenntartásában működő családi bölcsőde igénybevételére,  
amely létrejött, 
mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményfenntartó képviseletében 
Runda Margit Intézményvezető 
valamint, a családi bölcsődei ellátást igénylő gyermek szülője (törvényes képviselője) 
között. 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Születési név:………………………………………………………………………………... 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………. 

Gyermek adatai: 

Név:……………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………. 
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TAJ szám:…………………………………………………………………………………….. 

  

A családi bölcsőde ellátás kezdő időpontja: 

………………………………………………………………………………………………… 

1. A 15/1998.(IV.30) NM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről alapján.  

 

2. A családi bölcsőde ellátás időtartama: határozott vagy határozatlan 

(aláhúzandó) 

 

3. A családi bölcsőde ellátás keretében az intézmény a gyermekek számára, az 

alábbiakat biztosítja: 

o szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a 

fejlődés és a szocializáció elősegítése, 

o napi négyszeri az életkornak megfelelő kóser étkezés, 

o a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, 

o időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra, 

  

4. A családi bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: 

o a házirend megismerése, 

o adaptációhoz szükséges idő és feltételek,  

o tájékoztatás a gyermekével napközben történt eseményekről, 

  

5. A módosított 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) 148§ (1)- (3), valamint (5) bekezdése alapján az 

intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

 

6. Személyi térítési díj az alábbi gondozási és étkezési díjból tevődik össze: 

    Személyi gondozási díj: 

……………….Ft, azaz…………………………………………..……………………Forint 

    Személyi étkezés napi összege: 

…………………Ft, azaz……………………………………………………………………………...Forint 

 

7. Megszűnik az ellátás: 

o a jogosultsági feltételek megszűnésével; 

o a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére; 

o ha a szülő a családi bölcsőde házirendjét figyelmen kívül hagyja, illetve 

súlyosan megszegi; 

o ha a térítési díjakat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 
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8. A szülő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik a Gyvt 33§ (2-3), ill 139 § (1) bekezdés 

szerinti tájékoztatás megtörténtéről, a szolgáltatás tartalmának házirend szerinti 

megismeréséről és annak tudomásul vételéről, a TAJ alapú szolgáltatásnyújtás 

nyilvántartásához szükséges adatszolgáltatási-, valamint a jogosultsági feltételekben és 

a természetes azonosító adatokban beállott változás azonnali bejelentési 

kötelezettségének tudomásul vételéről. 

A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek 

elmulasztása esetén panaszával az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartóhoz 

fordulhat. 

Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-36 § rendelkezik. 

  

Kelt: Budapest, 201. …………………..hó…………..nap 

  

 …………………………………………..                                 …………………………… 

        Szülő/ gondviselő                                                                 Intézményvezető 

   Térítési díj fizetésére kötelezett 
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                                                              FELVÉTELI KÉRELEM 
 

 

Kérem gyermekem bölcsődei 
felvételét………………...…………………………….………napjától  

 

Gyermek adatai: 

Név: 
…………………………………………….………………………………………….……………
……... 

Szül.hely, idő: 
…………………………………………………………………………….…………………… 

Anyja 
neve:...………………………………………………………………………...……………………
…… 

Lakcím:................................................................................................................................
.................. 

TAJ 
szám:………………………………………………………………………………………………
…….... 

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………
……….…… 

Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 
száma: 
……………………………………………………..………………………………………………
……..……… 

 

Szülők adatai: 

Anya neve: 
…………………………………………………………………………………………………..… 

Leánykori 
neve:………………………………………………………………………………………………
… 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………
……………. 

Foglalkozás: 
…………………………………………………………………………………………………… 

Munkahely: 
……………………………………………………………………………………………………. 

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………
……….…… 
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Elérhetőség (telefon, e-mail): 
………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 

Apa neve: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………………
… 

Foglalkozás: 
…………………………………………………………………………………………………… 

Munkahely: 
…………………………………………………………………………………………………..… 

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………
……….…… 

Elérhetőség (telefon, e-mail): 
………………………………………………………………………………………………………
……………. 

 

Nyilatkozom, hogy közös háztartásban élő gyermekeim száma* (azon gyermekkel 
együtt, akinek 

jelenleg bölcsődei felvételét kérem) :..................fő, életkoruk: 
….......................................................... 

 

Kérjük a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy: 

-– Van-e gyermekének étel vagy egyéb allergiája? 

igen                         nem 

Amennyiben igen, kérjük, hogy a felvételi kérelemhez csatolja a szakorvos igazolását. 

– Gyermeke sajátos nevelési igényű-e? 

igen                         nem                           vizsgálata folyamatban van 

Amennyiben igen, kérjük, hogy a felvételi kérelemhez csatolja a szakértői vélemény 
másolatát. 

– Gyermekének volt-e már lázgörcse?  

igen                         nem 

– Gyermeke szed-e rendszeresen valamilyen gyógyszert? 

igen                         nem 

Amennyiben igen, szíveskedjen nyilatkozni, hogy milyen okból? 
….................................................. 

….........................................................................................................................................
.................. 
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– Gyermekének volt-e már nehézlégzéssel, fulladással járó megbetegedése? 

igen                         nem 

– Önkormányzat által biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben : 

részesülök               nem részesülök 

 
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kérjük mellékelni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata; 

- lakcím kártya másolata; 

- TAJ kártya fénymásolata; 

- oltási könyv másolata; 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat. 

- zsidó származást igazoló papírok 

- jövedelemigazolás, vagy nyilatkozat 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. A TAJ alapú szolgáltatásról szóló tájékoztatást megkaptam. Az adatok 
változását haladéktalanul bejelentem. 

 

Budapest, 20……………………………………………….. 

 

…………………………………………………                           
……………………………………………. 

                 Szülő/ gondviselő                                                                     Intézményvezető 
      térítési díj fizetésére kötelezett 
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                                                     FELVÉTELI ADATLAP 
A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekre (Gyvt.139.§) 

Személyes gondoskodás formája: gyermekjóléti szolgáltatás-gyermekek napközbeni ellátása 

Nyilvántartásba vétel időpontja: …………………………………………………… 

Gyermek neve  

TAJ száma  

Születési hely, idő  

Lakcím  

Tartózkodási hely  

Állampolgársága  

Felvételének kelte  

 

Szülő/Törvényes 

képviselő 

Apa Anya 

Név   

Születési hely, idő   

Anyja neve   

Családi állapot   

Lakcím   

Tartózkodási hely   

Állampolgársága   

Munkahely   

Foglalkozás 

Telefonszám 

  

Email cím   

 

 Gyermekorvos Védőnő 

Neve   

Rendelő címe   

Telefonszám   

 

 Felvétel Normatív k. 

50% 

Normatív k. 

100% 

Felülvizsgál

at 

Megszűnés 

Időpont:      

Ok:      

A fenti adatok változásáról a bölcsődét haladéktalanul  tájékoztatom. 

Budapest, 201………………………………………………… 

 …………………………………………………………..….                                  

……………………………………………………………... 

               Szülő/gondviselő                                                                                    Intézményvezető  

 térítési díj fizetésére kötelezett 
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                                                  Térítési díj nyilvántartó törzslap 
A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekekről (Gyvt.139§) 

Az ellátott neve: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Megállapodás kelte: 

……………………………………………………………………………………………………... 

Az ellátást igénybevételének kezdő napja: 

………………………………………………………………………………………………………

…..……. 

Az ellátás igénybevételének utolsó napja: 

………………………………………………………………………………………………………

……….… 

A fizetésre kötelezett neve: 

………………………………………………………………………………………………………

……………….……………… 

Lakcíme, mobil és email elérhetősége: 

…………………………………………………………………………………………….................

......... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…. 

Normatív étkezési kedvezmény határozat száma: 

……………………………………………………………………………………………………... 

mértéke: …………………………………..………………….……% 

felülvizsgálat ideje: ……………………………………………… 

Érvényesség 

kezdete 

Intézményi 

gondozási díj 

Ft/hó 

Intézményi 

étkezési díj 

Ft/hó 

Személyi 

gondozási díj 

Ft/hó 

Személyi 

étkezési díj 

Ft/nap 

Térítési díj fizetésére 

kötelezett aláírása 

      

      

      

 

Év, 

befizetés 

hónapja 

Havi 

személyi 

gondozási 

díj 

összege 

Havi 

étkezési 

napok 

száma 

Havi 

személyi 

étkezési 

díj 

összege 

Jóváírás 

ebéd 

lemondás 

Normatív 

étkezési 

kedvezmény 

Havi 

személyi 

térítési 

díj 

összesen 

Befizetés 

Jegyzett 

túlfizetés+ 

/hátralék- 

50

% 
100% kelte 

nyugtas

záma 
összege  
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    Nyilatkozat (melléklet a 133/1997. (VII.29) Korm. rendelethez) 

 
Alulírott……………………………………………………………………………………………

……………………………….(név, lakcím) 

mint a bölcsődei szolgáltatást igénybevevő, 

gyermek:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………….……..(név, szül. hely, idő, TAJ) 

szülője/törvényes képviselője 

a Wesselényi Utcai Bölcsőde részére nyilatkozom, hogy a 20…………………………………….-

os tanévben gyermekem más intézmény nappali ellátásában nem részesül/ 

……………………………………………….……………………………………………intézmén

y nappali ellátásában részesül. 

 

Változás beálltáról a bölcsődét írásban haladéktalanul értesítem. 

 

Budapest, 20………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………                                    

                                                                                                                                      

Szülő/gondviselő 

                                                                                                                        térítési díj fizetésére 

kötelezett                                                           
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                                                               NYILVÁNTARTÁS AZ ELLÁTÁSI 

NAPOKRÓL- CSOPORTNAPLÓ 
Ellenőrizte:…………………………………………………………………………………………

……..                                                                                           Időszak: 201……., 

…………….…………………………..hó 

Név Napok Ha

vi 

öss

zes 

Megje

gyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

j

e

l

e

n 

t

á

v

o

l 

 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

1

0 

                                   

1

1 

                                   

1

2 

                                   

1

3 

                                   

1

4 

                                   

 

Összesen                                   
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                            ÉTKEZÉS NYILVÁNTARTÁS 
Ellenőrizte:……………………………………………………………….. 1=gyermek étkezés                   

L=lemondás   Időszak: 201……., …………….…………………………..hó 

Név Napok Ha

vi 

öss

zes 

Megje

gyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1 L  

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

1

0 

                                   

1

1 

                                   

1

2 

                                   

1

3 

                                   

1

4 

                                   

 

Összesen                                   
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               EBÉD RENDELÉS NYILVÁNTARTÁS 
Ellenőrizte:……………………………………………………………….. 1=gyermek étkezés                   

L=lemondás   Időszak: 201……., …………….…………………………..hó 

Név 

Napok Ha

vi 

öss

zes 

Megje

gyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1 L  

Gyermek 
                                  

 
                                  

Rendelés 

összesen 

                                  

Leszállít

va 
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 Gyermek jelenléti ív 

            Év ……………….., hónap 

……………………………………………………………………………… 

 

Név/Dátum                               

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                 

11                 

 
 

               
 

 
               

                 

 

Név/Dátum                               

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                 

11                 
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                                                      SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 
A Wesselényi Utcai Bölcsőde házirendjét elolvastam, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelezőnek tartom. 

 

Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan adataim kezeléséhez, valamint gyermekem közösségi 

fórumokon való írásos, illetve képi megjelenéséhez hozzájárulok. 

 

Dátum Gyermek neve Házirend 

betartása 

Adatkezelési 

hozzájárulás 

Megjelenés 

közösségi 

fórumokon 

Szülő aláírása 
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                                                            NYILATKOZAT 

 
Melléklet a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelethez 

 

Alulírott 

………………………………………………………………………………………………………

………(név, lakcím) 

fizetésre kötelezett, min a bölcsődei szolgáltatást igénybevevő 

gyermek: 

…………………………………………………………………………………………………(név, 

szül.hely, idő) 

szülője/törvényes képviselője a WESSELÉNYI UTCAI BÖLCSŐDE részére nyilatkozom, hogy 

a Szt. 117/B. §-a alapján vállalom az intézményivel azonos összegű személyi térítési díj 

megfizetését. Ezért kérem, tekintsenek el a kötelező jövedelem vizsgálat elvégzésétől.  

 

 

Budapest, 20……………………………….. 

                                                                                                     

………………………………………………………. 

                                                                                                              Szülő/törvényes képviselő 

                                                                                                          térítési díj fizetésére kötelezett 
5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 
Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: 

Név:      

Születési név:      

Születési hely, idő:      

Anyja születési neve:      

Apja neve:      

Lakóhelye:      

Tartózkodási helye:      

 
Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (10) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését vagy a 
mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-
e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): 

– ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni, 

 

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 

A család létszáma: .............. fő** 

Munka- 
viszonyból és 

más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból 

származó 

Társas és 
egyéni 

vállalkozásból, 
őstermelői, 

szellemi és más 
önálló 

tevékeny- 
ségből 

származó 

Táppénz, 
gyermek- 
gondozási 

támogatások 

Önkormányzat 
és munkaügyi 
szervek által 

folyósított 
ellátások 

Nyugellátás és 
egyéb 

nyugdíjszerű 
rendszeres 

szociális 
ellátások 

Egyéb 
jövedelem 

Az ellátást igénybe vevő kiskorú             

A közeli hozzátarto- 
zók neve, születési 

ideje 

Rokoni 
kapcsolat 

            

1)               

2)               

3)               

4)               

5)               

ÖSSZESEN:             
 
* Családok átmeneti otthona esetén, ha a szolgáltatást a gyermek a szülőjével (szüleivel), nagykorú testvérével együtt veszi igénybe, a szülő, nagykorú testvér 
személyi adatai – a sorok számának értelemszerű növelésével – ugyanazon az adatlapon felvehetők. 
** A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek tekintetében a reá nézve igényelt ellátás személyi térítési díjának 
megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. gyermektartásdíj, árvaellátás, családi pótlék) kell a  jövedelemszámítás szempontjából 
figyelembe venni [Csjt. 104. § (1) bek.], kivéve ha a bíróság a gyámot kötelezte a gyermek eltartására. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához  szükséges jövedelmet igazoló 
bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 
 

Budapest,….................................................. 
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 …………………………………… 
          az ellátást igénybe vevő 

                   (törvényes képviselő) aláírása 

 

Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez 

 

 

I. Személyi adatok 

A jövedelemvizsgálat vonatkozásában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként a szülőt, a szülő 

házastársát vagy élettársat, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom 

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartós beteg, illetőleg a 

fogyatékos gyermeket kell figyelembe venni. 

II. Jövedelmi adatok 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 

és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 

illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást 

kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. Elismert költségnek minősül a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 

magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 

járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-

nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 

mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 

(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 

bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 

bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett összegben kell feltüntetni. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 

adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli 

támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a személyes 

gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 

támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi 

segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott 

támogatást. 

Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes 

személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján 

háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek 

(háztartási munka) a havi ellenértéke. 

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi 

pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell 

figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
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A jövedelemszámításnál irányadó időszakot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 131. § (1)–(2) bekezdése alapján kell meghatározni. 

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

III. Jövedelem típusai 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, 

bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre 

irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – 

tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 

származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint 

teljesített mellékszolgáltatást. 

 

 

 

 

 

 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 

díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, 

álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 

jövedelempótlék. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 

szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre. 

 

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható. 

A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges 
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           6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 
NYILATKOZAT 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 
 

1. Alulírott ................................................................... (születési név: …………………..............................., 

születési hely, idő .................................., ................................. anyja neve: 

...............................................................................) ..................................................................................... 

szám alatti lakos, mint a 

1.1. ........................................................nevű gyermek (születési hely, idő .........................., .....…….......... 

anyja neve: ..............................................................................),  

1.2. ........................................................nevű gyermek (születési hely, idő .........................., ..... 

.................anyja neve: ..............................................................................), *  

1.3. ........................................................nevű gyermek (születési hely, idő ..........................., ..... 

................anyja neve: ..............................................................................), *  

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény 

igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**  

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül .............. év ................... hónap ....... 

napjától,  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,  

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***  

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy  

-----------------------------------------------------------------------  

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, 

azaz nettó összegének 130%-át.  

 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.  

 

 

 

Dátum: .....................................................................  

 

..................................................................... 

az ellátást igénybe vevő (szülő, törvényes 

képviselő)        aláírása 
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* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a 

szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön 

nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.  

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő 

gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.  

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, 

köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett 

gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

 

 

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 

A jövedelemszámítás szabályai  
(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat 1. pont f) alpontjában foglaltak alapján 

kívánja igénybe venni.)  

1. A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a normatív 

kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át  

2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös 

háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező  

2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,  

2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali 

rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és 

életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőttet,  

2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont.  

3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 

hozzájárulást kell fizetni. Így különösen:  

3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 

táppénz,  

3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem,  

3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 

ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),  

3.4. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: csecsemőgondozási díj 

(CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás 

(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás],  

3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

(különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),  

3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.).  

4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.  

5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem rendszeres 

jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző 

tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.  

6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.  

7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése szerinti ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési 

támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési 

díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 

kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem minősül jövedelemnek továbbá az 
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alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján 

történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli 

keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.  

8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.  

9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó jövedelme [a 2. pont 

szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével, 

majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával [2. pont].” 
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6. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

 

Az óvoda Nevelési Programja a Wesselényi Utcai Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakiskola Pedagógiai Programjának szerves részét képezi, azzal egységben 

került elfogadásra.  Érvényességét és hatályát tekintve azzal szerves egységben kezelendő. 

 

  

 

Óvodánk zsidó vallásos, hagyományőrző, gyermeknevelő intézmény, vegyes csoporttal, lehetőség 

szerint csoportokkal működik. A foglalkoztatásban differenciálunk képességek és életkor szerint. 

 

Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermek természetes kíváncsiságból, érdeklődéséből 

adódóan nyitott a világ megismerésére. Mint egy mesekönyvet, ki kell tárni előtte az életet. 

Érzelmi, szociális- kommunikációs, testi, verbális- és értelmi képességeit egyaránt szem ellőtt 

tartva, biztosítani kell a fejlődés természetes úton történő lehetőségeit, valamint célzott 

fejlesztéseket is. Segíteni kell az egészséges életmód gyakorlását, biztosítani szükséges a helyes 

táplálkozást, a megfelelő sportolási lehetőségeket. Fogékonnyá kell tenni a különböző művészeti 

ágak, a zene, a képzőművészet alkotásainak megismerésére, megszerettetésére. Meg kell kezdeni 

a zsidó identitástudat alakítását, a zsidó vallási ismeretek elemeinek megismertetését. 

 

1.1.1 Tárgyi feltételek 
 

Óvodánk az Amerikai Alapítványi Iskola történelmi jelentőségű épületének földszintjén 

helyezkedik el. Az óvoda igényesen felújított tágas, barátságos és jól felszerelt.   

 

Berendezési tárgyaink, illetve a berendezés módja sajátosan igazodik helyi nevelési 

programunkhoz. Csoportjainknak saját fürdő és mosdóhelyisége van, öltözőnk a folyosón van 

elhelyezve. A két csoportszoba közül az egyik tágas, a másik kisebb. A nagyobb csoportban 

történik a játék, a vallási nevelés, az étkezés és az alvás, a kisebbikben a korosztályos- és 

képességek szerinti differenciált tanulás, valamint, a délutánonkénti tehetségre nevelés.  

 

A beszélő környezet magyar és lehetőség szerint héber nyelvű. Az óvoda díszítésének állandó 

elemei a zsidó élethez kötődő szimbólumok.  

 

Az óvoda rendszeresen használja az iskola tágas és jól felszerelt tornatermét, és az ún. „dühöngő” 

szobáját, könyvtárát, dísztermét és zeneszobáját. 

 

Tágas műfüves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak, számos 

mozgásfejlesztő játékkal, homokozóval, csúszdával, mászókával és hintával. 

 

Tágas csoportszobánkban a játékban tanulás színterei - tevékenység központok (pl természet 

sarok, vizuális-és mese sarok stb.)- az éppen aktuális témának megfelelően vannak berendezve és 

felszerelve. Az óvónők ezekben a tevékenység központokban segítenek a gyermekeknek 

megérteni és feldolgozni a tárgyi világot, az emberi környezet nyújtotta információkat, a logika és 

a matematika világát, valamint a kimondott szavakat.  
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Nevelési programunk nagyon fontos alappillére a családokkal történő közös nevelés a 

családsegítés, a családközpontú intervenció gyakorlata révén. Ennek keretében a szülőket 

bármikor szívesen látjuk az óvodában, külön helyet biztosítunk rá, hogy egymással 

beszélgethessenek, a kisebb testvéreket is beengedjük a csoportba. Többen közülük a szomszédos 

teremben működő bölcsődébe járnak. A szülők részt vehetnek a kirándulásokon, egyes szervezett 

programjaink célja pedig kifejezetten a szülőkkel való együttlét, együtt játszás, együtt ünneplés. 

Óvodánk örömmel vállalja fel a közösségépítés feladatát is.  

 

1.1.2 Személyi feltételek 
 

A nevelőmunkát felsőfokú végzettségű óvónők végzik, szerepük mintaértékű a gyermekek 

számára.  

 

Az óvodapedagógus mellett folyamatosan részt vesz a munkában egy vallásos pedagógus, akinek 

kiemelt feladata a gyermekek vallási, erkölcsi nevelése a héber nyelvi környezet, a héber 

gyermekdalok és a héber nyelv játékos tanítása, valamint az ünnepekre történő felkészítés.  

 

Nevelő munkánk fontos résztvevői a csoportban tevékenykedő szakképzett dadusok. A 

gyermekek egészségmegőrzésében, fejlesztésében és tehetség gondozásában folyamatosan részt 

vesz az iskola orvosa, védőnője, fejlesztő pedagógusa, logopédusa, továbbá alkalomszerűen, a 

zenetanára, rajzpedagógusa, héber tanára, angol tanára, valamint az úszásra, esetleg külön tornára 

oktató testnevelő tanára is.így biztosított a tehetséges gyermek nevelésétől a sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése- és fejlesztése is. (ld. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek.) 

 

1.1.3 Programunk küldetése 
 

A helyi nevelési programunk küldetése, hogy harmonikusan ötvözze a zsidó és magyar 

óvodapedagógia hagyományos és innovatív elemeit.A több ezer éves zsidó nevelési elvek 

találkoznak a közismerten híres magyar elemekkel, feladatunk, a hagyományos-és modern 

módszerek ötvözetének egyensúlyba hozása. Célunk, hogy programunk egészét és részelemeit 

széles körben megismertessük más zsidó és nem zsidó intézményekkel, családokkal elősegítve az 

egészséges identitásra nevelés és a közösséghez tartozás pozitív élményének elterjedését.  

 

 Programunk filozófiája 

 

A napjainkban világszerte zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, hogy 

gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely majd végig kíséri őket egész életük 

során. A zsidó identitás és életmód szerint különösen fontos ennek ébrentartása a képességek 

fejlesztése. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált tanulásra, 

helyi nevelési programunk igyekszik megalapozni a jelenkor, illetve a századunk kihívásaihoz 

elengedhetetlen attitűdöket, tudásanyagot és készségeket. 

 

Programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó időhöz való alkalmazkodáshoz 

szükséges kompetenciák, attitűdök kialakulását, mint például: 

 

 Szembesülni a változással és előidézni azt. 

 

 Kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni. 

 

 Rátalálni a problémákra és megoldani őket. 
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 Kreatívnak, fantázia dúsnak és ötletesnek lenni. 

 

 Nyitottá és elfogadóvá válni a környezet és embertársaink felé. 

 

 Érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk igényei, 

szükségletei iránt. 

 

 Zsidó értékek és identitás ösztönös megélése a mindennapokban. 

 

 Környezettudatossá válni. 

 

Programunk figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális 

sokféleséget különös hangsúlyt helyezve: 

 

 Az élmények individualizálására. 

 Arra, hogy tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik 

meghozásában.  

 A zsidó önazonosság ápolása, átörökítése, nyelvi nevelése a multikulturális 

nevelésen alapuló integrációs lehetőségek kiaknázása 

 A család részvételére az óvodai nevelésben, a család zsidó közösséghez 

tartozásának erősítését. 

 

1.1.4 Programunk céljai 
 

Nevelőtestületünk a személyiség mibenlétét az alábbiakban látja: 

 

A gyermek, fejlődő szemszemélyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek, valamint 

öröklött adottságoknak, lehetőségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és 

megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a 

környezethez. 

 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk: 

 A (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert 

döntései meghozatalában. 

 A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések 

kivitelezésének eredményessége. 

 

Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek 

eredményeként gyermekeink választása, megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében 

pedig eredményesek. 

 

Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely magában foglalja a szociális-és értelmi 

képességek fejlesztése mellett a gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez való 

viszonyának fejlesztését is. 

 

Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: 

A megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása. 

A felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a problémamegoldó 

tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata. 
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Az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a játék, a 

játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák 

feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését. 

Következetes és reális, pozitívumra koncentráló értékeléssel a szélsőségektől mentes, 

optimális teljesítmény vágy kialakítása. 

A tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a gyermekek 

megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját változásukat és 

fejlődésüket. 

 

Célunk az értelmi képességek fejlesztése: 

A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a 

kísérletezés, elemzés és érvelés. 

A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a „a megszólalás”, a 

megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata. 

A gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az általánosítás 

és osztályozás, valamint a problémamegoldás. 

A tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és 

értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 
 

Célunk a szociális képességek fejlesztése 

Szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek aktivitásának: 

azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási 

képességének fejlesztése. 
A kötődés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minősége meghatározza a 

szociális életminőséget, a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlődését. 
Csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és fejlesztése a 

gyermekeink életkorához illeszkedő ünnepeink megünneplése, versenyek, és számos, az 

óvodai életre jellemző helyzetek során. 
Az együttműködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és fejlesztése a segítő 

együttműködés rendszeres alkalmazásával, a segítő nevelői magatartás megtapasztalásával, 

valamint a mozgásos és a különböző versenyjátékok gyakorlása során. 
 

Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok 

kialakítása 

Az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a komfortszükséglet a 

mozgás és élményszükséglet. 

Önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére 

történő nevelés kapcsán. 

A szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi vágy. 

A reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként az 

önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés. 

 

Célunk a személyes képességek fejlesztése 

Az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése az egészséges és kulturált étkezés, 

öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta munkatevékenységek 

kapcsán. 

Testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek. 

Az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek fejlesztése. 

Az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés 

képességeinek megalapozásával. 
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Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése 

Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának 

megfelelő tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. 

Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetséges gyermekek felismerése,fejlődésük 

elősegítése és támogatása. 

 

Óvodánkban a tehetséges gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti különbségeket 

figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással tudjuk megvalósítani. 
Célunk a játékon (a gyermekek alaptevékenységén keresztül) keresztülbiztosítani az önfejlődést, a 

szabad, spontán tevékenységen keresztül. 

 

Célunk, hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnőttek számára egyaránt nyugodt 

légkörben, és megfelelő feltételek mellett történjen. 

 

Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a 

veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. 

 

Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda fejlesztési folyamatában. 

 

Célunk, hogy partnereink elégedettségére, velük együttműködve végezzük munkánkat. 

 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek 

e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 

 

Nevelési elveink, a fejlesztés irányai 

 

1.1.5 Pedagógiai munkánkat meghatározó elveink: 
 

 Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó 

 

 Biztonságot sugárzó felnőtt – gyermek, gyermek – gyermek kapcsolat, melyet pozitív 

megerősítés kísér 

 

 A gyermeki autonómia tiszteletben tartása 

 

  A gyermekek fejlődésének segítése az esélyegyenlőség biztosításával, önállóságra nevelés  

 

 Az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra épülő nevelés 

 

 A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva mindenkinek a 

folyamatban történő fejlődéshez 

 

 Bizalom, segítőkészség, együttérzés a gyermekekkel és egymással szemben 

 

 A szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói 

körének részvételével  

 

 Egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való 

törekvés 
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 Óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere legyen 

 

 Az alkotás, a közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása 

 

 Közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése 

 

 A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják a 

közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos magatartásformáit 

 

 Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva érdeklődési körének és tehetségének 

megfelelően képezze tovább magát 

 

Fejlesztő munkánk irányai 

 

Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermekeknek feldolgozni és megérteni: 

 

 A tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül. 

 Az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és 

közösségi eseményekben való részvételen keresztül. 

 A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon, 

számoláson, sorba rakáson válogatáson és csoportosításon keresztül. 

A kimondott szót, a mese- és egyéb szöveghallgatáson és a kifejező készség gyakoroltatásán 

keresztül, valamint az egyéb művészetek gyakorlásán keresztül az önkifejezés további 

lehetőségeit, a rajzolás, a zene, a mozgás, a bábozás, és a dramatizálás által. 

 

Programunk a személyiségfejlődés valamennyi területét - testi, társas,verbális, érzelmi és 

kognitív- megcélozza elősegítve: 

 

A testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül. 

A társas és érzelmi- erkölcsi fejlődést az érzelmek felismerésén, kifejezése által. 

A verbális, valamint, a nonverbális kommunikáción keresztül, a viták és ellentétek 

elsimításán, az impulzusok ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és 

elfogadáson, megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül. 

A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a gondolkodás 

megszervezésén és a kérdésfeltevés és véleménymondás bátorításán keresztül. 

 

Óvodásaink pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori 

sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel kívánunk támaszt nyújtani az épp fejlődő pszichikus 

funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához. 

 

1.1.6 A program nevelési feladatrendszere 
 

Egészséges életmódra nevelés 

Egészségesnek tartjuk azt az embert, aki természetes - családi és társadalmi - környezetben jól 

érzi magát, és a saját közegében aktív, alkotóképes. 

 

Az egészség megvédése társadalmi és egyéni feladat. A kisgyermek egészségéért a család mellett 

óvodánk is felelősséggel tartozik.  

 Az egészséget károsító magatartások megelőzése, illetve visszaszorítása 
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 Az élet alternatívái közül az egészséget választó képességek kialakítása és fejlesztése 

 

Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben igénylik segítségünket a gyermekek egészséges 

szokásrendszerének, optimális magatartásának kialakításához. Ezért is nagyon fontos a 

családokkal történő együttműködés, a családok szemléletváltásának segítése, az egészséges és 

természetes életmód szokásalakításának terén.  

 

Fontos, hogy 

 A kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki 

sajátosságaiknak. Ne kívánjuk a gyermekektől azt, melynek teljesítésére még éretlenek. 

 A felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük és megtanulásuk 

fokozatosan történjen. 

 A szokások kialakításában, rögzítésben biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket. 

 Fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket. 

 A gyermekek számára folyamatos kegyen a személyes értékelés - nem a minősítés - a felnőtt 

kontrollja, szükség szerint pedig a korrekció, a segítségnyújtás, a felnőtt és gyermek 

kölcsönös együttműködése által. 

 Rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást. 

 Keltsük fel az érdeklődést a szokásokkal összefüggő cselekedetek elvégzésére. 

 Legyen jelen a követendő, pozitív modell / gyermek, felnőtt, szülő /, legyen jó kapcsolat a 

modell és a gyermekek között. 

 A szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át az 

eredményekre. 

 A gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez. 

 

Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások 
 

Táplálkozási szokások: 

 Étkezések ritmikus időben történő elosztása, napirendbe épülése. 

 Megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása a nap bármely szakában. 

 Egyéni szükséglet, igényeket kielégítő, mennyiségileg elegendő, minőségileg megfelelő 

ételek étrendbe iktatása. 

 Napi gyümölcsfogyasztás biztosítása. 

 Kulturált étkezési szokások kialakítása:  

 esztétikus, alkalomhoz illő teríték  

 helyes evőeszköz használat 

 kulturált, nyugodt étkezés 

 étkezés közbeni helyes viselkedés 

 Segédkezés, majd önálló munkavégzés – terítés az étkezés előkészületeiben. 

 Betegségek megelőzése egészséges ételek, italok és kiegészítő élelmiszerek fogyasztásával 

(pl. fogszuvasodás, cukorbetegség, stb.) 

 Étkezés előtt és utáni áldásmondás 

 Az elfogyasztott étel tudatosítása a gyermekben, vagyis mindig tudja, hogy mit eszik. 

 

Higiénés szokások: 

 A test tisztántartása (fürdés, zuhanyozás, száj – köröm – haj ápolása, nemi higiéné, rendszeres 

kézmosás mosdó használat után, étkezések előtt stb.) 

 Tiszta ruházat. 

 Környezeti higiéné: allergén anyagok kiszűrése, felületek tisztántartása, portalanítása. 
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 Az óvodában víztisztító berendezés folyamatos használata. 

 Téli időszakban aromaterápiával biztosítjuk az egészséges levegőt. 

 A betegségek megelőzése, és a betegségekkel összefüggő szokások/szabályok: köhögés, 

tüsszentés, orrfújás, stb. 

 Időjárásnak megfelelő öltözködés. 

 

Esztétikai szokások: 

 Ízléses ruházkodás és öltözködés (egymáshoz illő színű ruhadarabok). 

 A színvilág harmóniájával barátságos környezet kialakítása magunk körül. 

 

 

 

A pihenés – alvás szokásai: 
 

Az óvodáskorú gyermekek fokozott alvásigényét a napközbeni pihenés pozitív élettani hatását 

szem előtt tartva biztosítjuk. Óvodásaink számára a napi egy-két órás pihenés, és/vagy alvás 

lehetőségét nyugodt, családias légkörben, kényelmes, „saját” alvóhelyen, saját ágyneműben, 

pizsamában teremtjük meg, mely biztosítja a gerinc számára a helyes tartást. Az alvást már 

kevésbé igénylő gyermekek számára 20-30 perc pihenés után csendes tevékenységet biztosítunk. 

 

Testedzés, testmozgás 
 

Az egészséges életmódra nevelés elengedhetetlen része a megfelelő mozgáshoz szoktatás. A 

felnőttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori mozgástapasztalatok függvénye, ezért 

meghatározó jelentősége van a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, valamint a 

mindennapos testnevelésnek a gyermekek mozgásfejlődésében. Külön mozgásformaként 

lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek táncolásra, azon belül is izraeli néptáncra. Egyik 

óvodapedagógusunk képzett táncpedagógus. 

 

Az óvodapedagógus feladata  

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.  

 Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet) és 

képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejlődési jellemzőinek figyelembevételével. 

 Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelelő intenzitású fejlesztés 

(mennyiség és minőség összhangjával). 

 Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat 

fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának 

javítása, valamint a szem – kéz koordináció. 

 A mindennapi, levegőn történő szabad mozgás biztosítása. 

 A mindennapi szervezett mozgás biztosítása. 

 Testedzés, testnevelés foglalkozások a tornateremben, vagy a teremben, kis és 

nagymozgásos játékok, mozgáskoordináció, lábboltozat erősítő gyakorlatok. 

 Szűrővizsgálat eredményeként gyógy-testnevelőfoglalkozások. 

 Igény és lehetőség szerint különféle sport foglalkozások heti rendbe történő illesztése. 

 A térpercepció fejlesztése. 

 Életkornak megfelelő terhelés, állóképesség, ellenálló képesség fejlesztése. 

 

1.1.7 Szociális tapasztalatok, érzelmi nevelés - Inkluzív pedagógia 
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Mindennapi pedagógiai tapasztalataink igazolják, hogy az azonos életkorú gyermekek között is 

eltérések vannak személyiségük fejlettségét illetően is. Az inkluzív pedagógia a gyermekek 

közötti különbözőségek felismerésére épülve minden gyermeket figyelembe vesz a maga 

személyiségstruktúrájával, sajátos, családi hátterével és a csak rá jellemző fejlődési szintjével. 

Programunk azon hitünkre épül, hogy a gyermekek a számunkra gondosan kialakított 

környezetben ösztönszerűen érdekeltek a saját fejlődésükben. Ezt a hozzáállást alkalmazzuk 

mindenfajta különbség esetén, úgymint általános fejlettség, anyanyelv, kulturális háttér, vallási 

identitás stb.  

 

Az óvodás korú gyermek fejlődése során a szociális- erkölcsi, az értelmi, a verbális, és a fizikai 

fejlődése - fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt és figyelmet kap világszerte a gyermekek 

érzelmi fejlődése, fejlesztése, ezt hangsúlyozza programunk is. 

 

Szeretnénk, ha boldog és egészséges én-képpel rendelkező gyermekké válna. És mint ilyen: 

 

 megtalálja helyét a közösségben, társaival könnyedén tudjon szót érteni,  

 pozitív érzelmi töltésű kapcsolatokat alakítson ki és tartson fenn felnőttekkel és 

gyermekekkel egyaránt, 

 tanuljon meg alkalmazkodni a körülményekhez és az elvárásokhoz 

 elfogadja a másságot, 

 értse meg a szabályok betartásának fontosságát ám ugyanakkor ne váljon „robottá”, aki 

gondolkodás nélkül megtesz bármit, amire felnőttek kérnek tőle. 

 alapvető udvariassági formákat betartja, 

 képes legyen kulturált érdekérvényesítésre, 

 képes legyen társait meghallgatni és megérteni, érdeklődjön társai iránt 

 legyen segítőkész, 

 nem él vissza testi erejével, nem fölényes, 

 kialakul benne az egészséges versengés bizonyos szintje, 

 őszinte, 

 igazságosságra törekszik 

 

Az érzelmi nevelés során először is igyekszünk megtanítani a gyermeket a különféle érzelmek 

felismerésére, különbséget tenni közöttük. Ezt követi, hogy a gyermek képes legyen elfogadni a 

különböző érzelmeket másokban és önmagában is. S végül eljutunk oda, hogy kialakíthassuk a 

gyermekben az érzelemnek megfelelő helyes viselkedést. (Pl. Ha mérgesek vagyunk a társunkra, 

mert elvette a játékunkat nem toporzékolni kezdünk és verekedni, hanem a helyzettől függően 

visszakérjük a játékot, közösen kezdünk játszani vele, kérjük a felnőtt segítségét vagy egyszerűen 

más játék után nézünk.) 

 

Mindezen, az érzelmi intelligenciával összefüggő képességek a sikeres szociális képességek 

alapjai, valamint ezek segítenek hozzá az empátia fejlődéséhez is.  

 

Fontosnak tartjuk a pedagógusok elfogadását a gyermek önálló törekvéseit illetően.  

 

Az óvodapedagógus attitűdjei mintát jelentenek a gyermekek számára, amelyeket átvesznek és 

utánoznak. Fontos, hogy szülők és pedagógusok egyaránt toleránsak legyünk azért, hogy a 

gyermekeink is el tudják fogadni azt, aki nem úgy mozog, fest, rajzol, beszél, vagy aki eltérő 

magatartást tanúsít, vagy azt, aki netán éppen különleges képességeivel tűnik ki. Ha gyermekeink 
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azt tapasztalják, hogy a felnőtt érzékeny a tiszteletre, az udvariasságra, a másokkal való érintkezés 

módjára, akkor ezeket a magatartásformákat tudattalanul is átveszik. 

 

Feladatunk a szociális értékrend, a szociális motívumok fejlesztése. 

 

 A társak értékeit figyelembe vevő az önérdek és a társak érdekeinek kölcsönös, arányos 

érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartás kialakítása. 

 A közvetlen és közvetett szociális kommunikációs képességek fejlesztése (beszélgetés, vita, 

színházi előadás, képeskönyv nézegetés stb.). 

 A gyermekek kötődési hálójának megismerése, és szükség szerint segítség nyújtása a 

szegényes kötődési hálóval bíró gyermekeknek. Segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekek 

képesek legyenek új kapcsolatok kiépítésére, kapcsolatrendszerük gazdagítására. 

 A csoportlétre, szervezeti létre való képesség lehetőségeinek kiaknázása a tevékenység 

központokban történő közös játék, a kooperatív tanulási technikák, a csoportmunka 

alkalmazása, az ünnepek, valamint a különböző szerepek során. 

 A vezetési képesség fejlesztését szolgálva a játékaikban és egyéb tevékenységeikben a 

gyermekek tapasztalják meg a „segítő felnőtt” magatartását. 

  A szabályokhoz kötött mozgásos és értelmi képességeket igénylő játékok során fejlesszük 

gyermekeink segítő versengő képességét.  

 Reális, az egyes gyermekekhez igazodó teljesítményértékeléssel alapozzuk meg és erősítsük 

gyermekeink önbecsülését és önbizalmát. 

 A betartandó szabályok a gyermekek számára legyenek mindig világosak, betartatásukban a 

felnőttek következetesek. 

 A szabályok kialakításakor mindig a megoldandó probléma kerüljön a középpontba, ne a 

problémát okozó gyermek. 

 

Közösségi – magatartási szokások és szabályok: 

 

 Köszönési formák 

 A megszólítás helyzetei 

 A kérés különböző formái és helyzetei 

 Bocsánatkérés formái 

 A társakhoz való viszony, az alkalmazkodás  

 Felnőttekhez való viszony 

 Együttes játékhelyzetek 

 Családi és óvodai napirend 

 Napi, heti és éves programok 

 Ünnepek, szombat szokásai  
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Szervezeti és időkeretek: 

 

Óvodánkban a gyermekek élete vegyes csoportban szerveződik.  

 

Óvodánkban összehangolt és folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára az állandóságot 

és a rendszerességet, az érzelmi biztonságot nyújtó ismétlődő tevékenységek, az aktív és passzív 

tevékenységformák arányos, harmonikus váltakozását. 

 

Javasolt napirend: 

 

 7.30-8.45 érkezés (+ fejlesztő foglalkozás Zsolttal, Marikával 8-tól) 

 8.45-9.15 IMA, reggeli 

 9.15-10.45 két csoportra válás: játék, tanulás (zsidó + magyar tartalom- projekt) 

 10.45-11.45 levegőzés (udvar, játszótér, kirándulás) (+ Rabbi igény szerint) 

 11.45-12.15 vetkőzés, előkészület az ebédhez, IMA 

 12.15-12.45 ebéd 

 12.45-13.15 mosdás, mese 

 13.15-14.45 alvás, pihenés, önálló munka a nem alvóknak (Szakmai konzultációk) 

 14.45-15.00 ébredés, mosdóhasználat 

 15.00-15.20 uzsonna 

 15.20-17.00 játék + külön foglalkozások, hazamenés 

  

Javasolt külön foglalkozások- és tehetséggondozás délután:  

 úszás 

 héber 

 zene 

 kézművesség 

 torna 

 angol 

 

Javasolt heti rend 

 

Hétfő külső világ tevékeny megismerése: környezetismeret és matematika  

Kedd rajz - mintázás- kézimunka: vizuális nevelés 

Szerda  ének – zene – énekes játékok 

Csütörtök testnevelés 

Péntek Sábesz 
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1.1.8 Értelmi fejlesztés és nevelés 
 

Anyanyelvi fejlesztés. és a kétnyelvűség 

 

A beszédfejlődés természetes színtere a játék ahol a felvállalt szerepekben, élethelyzetekben 

kerülnek egymással kontaktusba a gyermekek. 

 

A szókincs bővülését, a beszédminőség alakulását segítik a nyelvi játékok, a szabad önkifejezés a 

drámajátékban, bábozásban, a tevékenységeket kísérő beszélgetések és a  közös társalgások.  

 

Az óvodai életben az anyanyelv fejlesztésének három alaphelyzete van 

 spontán helyzetekben és tevékenységekben 

 az irodalmi nevelés során 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben. 

A hallás, fonémahallás, hangképzés, beszédértés egyénenkénti megismerése, játékos fejlesztése 

hangsúlyos feladat. 

 

Mivel a magyar nyelvi készségek az óvodásaink között igen nagy eltérést mutatnak, ezen 

fejlesztéseket csoportbontásban oldjuk meg akkor, ha vannak a csoportban nem magyar ajkú 

gyermekek. A bontás alapja nem annyira a kor, mint inkább a magyar nyelv ismerete. A magyarul 

alig tudó gyermekeknek a magyar nyelv alapjainak minél gyorsabb elsajátítása a cél, 

mondókákkal, énekekkel a foglalkozások során elhangzottak játékos ismétlésével, tudatos 

szókincsbővítéssel. A magyar anyanyelvű gyerekeknek a magyar nyelvi készségek folyamatos 

fejlesztése a cél, szükség esetén kor szerint itt is csoportbontásban, amely esetben a bontás nem 

csak a nyelvi szintet, hanem az egyéb képességeket tükrözi. A differenciált tanulásszervezés a 

fejlődés és a fejlesztés alapja.  

 

A kétnyelvűség miatt óvodánkban különös hangsúlyt kap a folyamatos logopédiai figyelem, 

támogatás. A logopédus év elején szűr, és folyamatosan fejleszt. 

 

A „beszélő magatartást” akkor sajátítja el a gyermek, ha 

 érzelmi biztonságban van 

 derűs a légkör 

 tapasztalja a személye iránti érdeklődést 

 ha türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezésére 

 

 

Az óvónő feladatai: 

 Szoktassa hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy szabadon mondhassák el érzéseiket, 

gondolataikat, bátran kérdezzenek. 

 Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek kreatívan rögtönözhessenek, 

improvizálhassanak, a nyelvvel is játszhassanak. 

 A gyermekek beszédaktivitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel, és a 

gondolataikhoz kapcsolódó kérdésekkel tartsa ébren 

 Az óvónő magatartása minden helyzetben, (tevékenységeket kísérő beszélgetések során, 

beszélgető körök, nyelvi játékok, szabad önkifejezés stb.) legyen érdeklődő. 

 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 
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A nyelvi fejlettség, mint az artikuláció, mondatszerkesztés, beszédkedv, beszédértés, szókincs, 

metakommunikáció valamint az írás és olvasás iránti érdeklődés vonatkozásában: Beszéde jól 

érthető, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. Mondataiban főnevek, igék, melléknevek, 

számnevek és névmások egyaránt szerepelnek. Az utasításokat megérti és követi azokat. 

Beszédében egyre gyakrabban jelennek meg az elvont fogalmak és az ok – okozati 

összefüggéseket jelölő szavak. Megfelelő tempóban, hangsúllyal, hangerővel és tempóban beszél, 

kifejezve  érzelmeit és gondolatait A miért kérdésekre magyarázatot ad. Elmondja a nap 

történéseit. Érdeklődést mutat az új és ismeretlen kifejezések iránt. Szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt bekapcsolódik a beszélgetésekbe. Érdeklődést mutat a könyvek iránt, 

szívesen nézegeti azokat és rajzol belőlük. Előfordul, hogy kéri a felnőtteket mondanivalójának 

leírására saját készítésű rajz történet mellé. Az írást rögzített beszédként fogja fel. Mondanivalóját 

megpróbálja a beszéden kívül mozgással is kifejezni.Esetenként ismerkednek a héber ABC 

betűivel is.  

 

Komplex művészeti és esztétikai nevelés 

 

Művészeti nevelésünk magában foglalja a művészeti alkotások befogadására, élvezetére 

(irodalmi, képzőművészeti, zenei) nevelést, valamint a művészetek által a gyermekek alkotó 

tevékenységére nevelését. Mivel a gyermeknek nincs kialakult ízlése, így azt a felnőttek attitűdje 

alakítja. Az esztétikai élmény által kettős magatartás formálódhat: befogadói és alkotói (receptív 

és expresszív). A befogadó gyermekek esetenként alkotóképessé válnak, de mindenképpen cél, 

hogy kreatív és innovatív felnőttekké váljanak. A mi feladatunk, a valóság szépségeinek 

felismertetése a környezet megfigyeltetésével, a művészet eszközeivel újra alkottatni, s ezáltal a 

gyerekérzelmi világát gazdagítani. Esztétikai nevelésünk alapfeltétele az érzékszervek fejlesztése, 

finomítása, valamint az ízlésnevelés. Ezt egészíti ki az alkotásra ösztönzés.  

 

A területek komplexitása: 

 

Programunk egyik alapelve a komplexitás, mely a művészeti nevelésen, jelenik meg leginkább. 

Nem különítjük el élesen az egyes művészeti területeket, hanem azok egymást motiválják, 

előkészítik, levezetik, vagy egymással összeolvadnak. 

 

Az ünnepek - projektjeink szerint a zsidó ünnepek - és évszakok befolyásolják tervezésünket, 

ezért szem előtt tartjuk a témák azonosságát, egymásra építjük őket az adott nevelési területek 

találkozási pontjait. A komplex foglalkozások segítik a gyermek cselekvő aktivitásának 

folyamatosságát. 

 

A művészeti nevelésben a legnagyobb hangsúlyt a komplex élményekre helyezzük. A globális 

élmények (a zene, a mozgás, az önkifejezés együttessége) a teljes személyiséget érintik. 

 

A művészeti nevelés legfontosabb elemei: 

Mesélés 
A sok-sok mesélés átvezeti a gyermeket a mesetudatból a valóságtudatba, miközben fantáziája 

fejlődik, képzelete szárnyalhat. A sokszori mesélés alatt megéli és áthárítja a meseszereplőkre 

saját feszültségeit, félelmeit és örömeit. A mesének oldás szerepe van. A meséket válogatjuk, 

sokat merítünk a zsidó mesevilágból, héberül és magyarul egyaránt. A Biblia és a midrás 

irodalom is mesék kimeríthetetlen tárházát jelenti számunkra. 

 

A verselés a szavakkal való ritmusos játék, szókincsbővítés, emlékezet és gondolkodásfejlesztés. 
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A bábozás, a szerepjátékhoz hasonlóan, kifejezi a vágyakat, félelmeket, ezzel segíti a 

személyiség önfejlesztését, az indirekt kibontakozást.    

 

Vizuális tevékenységek során a gyermekek találkoznak azzal a lehetőséggel, hogy érzelmeiket, 

hangulataikat mily módon lehet megjeleníteni és megörökíteni, ezáltal tükröződhessen 

kreativitásuk, egyéniségük. Esztétikai érzékük fejlesztése jó alap ízlésük és igényességük 

kialakításához. Vizuális tevékenységek során a technikák megismertetése és begyakorlásán túl,a 

különböző anyagokkal való ismerkedés és a kreativitás erősítése, a vizuális-ábrázoló 

tevékenységek során a gyermek tevékenykedésének bátorítása a cél. 

 

Az éneklés, és a dalos játékok örömből, sikerélményből fakadó önkéntes erőfeszítésre serkentik 

a gyermeket. A zenei feladatok végzése során megtanulják gátlásaik, hátrányaik, és gyengeségeik 

leküzdését. Pozitív énképük alakul, erősödik. A zenei fejlesztés a teljes személyiségre hat és 

olyan képességeket fejleszt (ritmusérzék, hallás, mozgás, test orientáció, beszéd, kommunikálás, 

figyelem, fegyelem, türelem, közösségi érzelmek, tolerancia) melyek elengedhetetlen alapjai a 

majdani tudatos tanulásnak. 

 

A zene és mondókák különösen hangsúlyosak a kétnyelvűség miatt. Magyar és héber dalok 

egyaránt szerepel a programban. Igyekszünk az imákat, áldásokat is dallal kísérni és így azok 

memorizálását segíteni. Hasonlóan a napi szokásokhoz is kötődnek hívó dalok. Fontosnak tartjuk, 

hogy a gyerekek mind a magyar, mind a héber gyermekdalok zenei szövetét megszokják, zenei 

kétnyelvűség kialakítása az identitásépítésnek is része. Vallásos pedagógusunk zenepedagógus 

végzettségű, aki mindezek tudatos fejlesztésében óriási szakértelemmel foglalkozik a 

gyerekekkel. 

 

Ritmusfejlesztésnek hatékony eszköze a tánc, amely különös hangsúlyt kap programunkban, 

mivel egyik óvodapedagógusunk képzett táncpedagógus, aki különösen jól képzett izraeli 

néptáncban, azaz hóra oktatásban. 

 

A tervszerű fejlesztés megkívánja az óvónőtől 

 A tudatosságot 

 Az esztétikai élménynyújtást (a tevékenység élmény legyen, ne kényszer) 

 Az esztétikai ismeretek közvetítését 

 A gyermekek alkotó tevékenységének megszervezését, a feltételek biztosítását. 

 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 

 

Téri orientáció vonatkozásában. A finom és makro-mozgásösszerendezett, téri orientációja jó. A 

valóságos és a szociális térbe egyaránt bele tudja magát helyezni. Téralakításban nehézség nélkül 

vesz részt, oldalisága kialakult. Ceruzafogása megfelelő, szem-kéz koordinációja összehangolt. 

Az auditív észlelésének köszönhetően különbséget tesz hangmagasság, hangerő, ritmus, hangszín, 

folyamatosság, beszéd és beszédhangok között. Felismer dalokat, dallam és ritmustöredékeket 

énekhang, taps és hangszer segítségével. Szavakat, verseket és mondatokat egyenletes ritmusban 

letapsol. Tevékenységeiben egyre gyakrabban megjelenik képzeletének gazdagsága, kreativitása  

 

A mikro és makro környezet – benne a matematikai nevelés – megismerése 

 

A külső világ tevékeny megismerésével a környezeti és a matematikai nevelésünkkel 

hozzájárulunk a gyermekek személyiségének alakulásához, a képesség fejlesztéséhez, alapot 

biztosítva az élethosszig tartó tanuláshoz. 
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A természetet, környezetismeretet, tudományos nevelést nevelőtestületünk úgy határozza meg  

mint a megfigyelés, kísérletezés minta útján történő feldolgozását. 

 

Az a mód, ahogyan a gyermekeket megismertetjük a valósággal, az a tudományos szemlélet. A 

gyermek érdeklődése által vezérelt, tevékenységein keresztül kerül közvetlen kapcsolatba a 

fizikai és élővilággal. 

 

A környezetismeret magába foglalja: 

 természet, a társadalom minőségi és mennyiségi ismereteit 

   környezettudatos szemléletet, magatartást 

 

 

Tartalmait elsősorban a problémamegoldás és a gondolkodásfejlesztés jelenti. 

 

A környezet megismerése során a gyermekek által szerzett tapasztalatok, ismeretek matematikai 

jelentéssel is bírnak. 

 

Az élő és élettelen valóságminőségi megismerő folyamatában fölfedezhetők azok formai és 

mennyiségi sajátosságai is. A gyermekek a környezetükön végzett közvetlen tevékenységek során 

egy életre szóló matematikai tudást és kompetenciát szereznek. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Segítse a gyermeket a hétköznapi tárgyak, események megfigyelésében. 

 Érdekes anyagokat kínáljon a további játékhoz, munkához. 

 Segítse a gyermekek felfedezéseit jól megtervezett tevékenységekkel. 

 Személyes érdeklődése, kíváncsisága legyen minta a gyerekek számára. 

 Jellemezze a tudatos tervszerűség (logikusan szerkesztett, egymásra épülő, állandóan bővülő 

tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása). 

 Tudjon „együtt gondolkodni „a gyermekkel. 

 Konstruktivitást igénylő feladatokat, problémahelyzeteket kínáljon. 

 A fejlesztés a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodjon. 

 Matematikai környezetet alakítson ki a mikro és makro környezetben.  

 Konkrét élményeken keresztül a matematikai nyelv fejlesztése. 

 Segítse a matematikai élmények erősítését matematikai kérdésekkel. 

 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 
Taktilis észlelése révén megkülönböztet különböző anyagokat, melyeket különböző szempontok 

szerint csoportosít. Megfogalmazza, hogy a különböző anyagok felülete lehet sima- érdes, hideg – 

meleg, valamint szilárd és folyékony. A különböző testrészeket tapintással is felismeri. Ráismer a 

hátára vagy a tenyerébe rajzolt formákra, érzi, ha fázik vagy melege van, mindezt meg is 

fogalmazza. Figyelmének időtartama és terjedelme tekintetében képes hosszabb ideig 

tevékenykedni Gyakran kitart feladata mellett még akkor is, ha nehézséggel találja szembe magát. 

Elkezdett tevékenységeit általában be is fejezi. Figyelemmel kíséri és reagál arra, hogy mi 

történik körülötte, megfigyelve a környezetében zajló változásokat. Érdeklődésének 

irányultsága és területei vonatkozásában Általában érdeklődést és vágyat mutat a 

megismerésre, észrevesz, és szívesen gyűjt különböző apró és egyéb tárgyakat. Egyre gyakoribb, 

hogy új lehetőséget talál a különféle eszközök szokványostól eltérő használatára. Kérdéseket tesz 

fel tárgyak, események és történések iránt. Gondolkodásának fejlettségét és probléma 
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megoldását az – analízis – szintézis, általánosítás, összehasonlítás, konkretizálás, kiegészítés, 

rendezés, az összefüggések felfogása és a feladatmegtervezés területein az alábbiak 

jellemzik: Egyre gyakrabban von le következtetéseket megfigyeléseiből. Egy – egy tevékenység 

előtt összegyűjti azokat a tárgyakat, amelyekre szüksége lesz. Problémahelyzetben kis segítséggel 

általában egy megoldásnál többet is talál. Bizonyos eseményekből és folyamatokból képes 

következtetni arra, mi is fog történni. A tárgyakat fizikai tulajdonságaik szerint képes osztályozni, 

szívesen vesz részt becslésben, számlálásban és párosításban. A számneveket rendszerint jól 

használja. Megjegyzi és tapasztalatokat gyűjt a formák világából. Megmutatja a fél és egész 

dolgokat, észreveszi, hogy a dolgok egy része formailag összetartozik Játékában és különböző 

tevékenységei során megfigyel ok – okozati összefüggéseket. Tájékozottságát jellemzi, hogy 

időfogalma kialakult, jól tájékozódik a napi tevékenységek egymásutániságában. Tudja saját és 

szülei nevét, valamint lakcímüket. A főfogalmak szerint azonosít tárgyakat, mely fogalmak nevét 

többnyire helyesen alkalmazza beszédében. 

 

 

1.1.9 Helyi pedagógia programunk tanulásszervezési sajátosságai: 

 

 A tanulási tartalmakat a zsidó ünnepek köré, projektek tervezése által szervezzük. 

 Ha hosszabb ideig nincs ünnepkör, akkor részben ismétlünk, részben egyéb területeket 

veszünk irányadónak (pl. világnapok, évszakok stb.), de megmarad a projektjelleg. 

 A tanulás a kooperatív technikák szerint zajlik, egyéni és kiscsoportos munkaformában, eleve 

két korosztályra bontva, de mindenképpen differenciáltan. 

 

 

A játék helye programunkban 

 

A játék a 3-6-7 éves kor (az óvodáskor) alaptevékenysége, amely azt jelenti, hogy a játék 

minőségben és mennyiségben áthatja a kisgyermek napját, és amely cselekvés által függnek össze 

egyéb, további cselekvései is, mint pl. a tanulás. Ezért a játék kiemelt szerepet kap.  

 

Az óvónők feladata, hogy a játéknak mindenkor teremtsék meg a legoptimálisabb feltételeit: 

 

A termet tevékenységközpontok szerint rendezzük be (ld. később), melyek az egyes 

játéktípusoknak, valamint a játékba integrált tanulásnak is megfelelő teret jelentenek. 

 

A játék irányítása indirekt, az alábbi változatok szerint:  

 együttjátszás, szerepvállalás 

 ötletadás 

 eszközadás 

 beavatkozás a konfliktusba/nem beavatkozás 

 metakommunikációs jelzések a játék menetének továbblendítése céljából 

Mindenképpen cél a szabad játéklégkör megteremtése, a nyugodt és sokoldalú önkifejezés 

biztosítása.  

 

Határozottan elkülönítjük a spontán játék és a fejlesztőjáték fogalmát, és e két cselekvést is 

egymástól.  

 

A játékeszközök sokfélék, a vegyes korosztálynak és az egyes játékfajtáknak megfelelők. 

Felhasználásukban törekszünk a polivalenciára.  
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A játék és tanulás értelmezése 

 

Értelmezésük szerint a játék a tanulás alapja, ugyanakkor a tanulás cselekvő és egyéni 

tapasztalatokon alapszik, ezért irányítása figyelembe veszi az előzetes ismereteket, valamint 

a procedurális és deklaratív gondolkodási folyamatok változatosságát.  

 

A spontán és aktív felfedező játékot öröm, jókedv és izgalom kíséri. Az önmagában is 

élményt jelentő játék alapozza meg a hatékony tanulást. A játék önvezérelt, a tanulás 

irányított. Erre készíti a játék a gyermeket.  

 

A program teljes égészében a játéktevékenység köreire épül megkülönböztetve a szabad játék 

tevékenységeit, és az óvónő által felajánlott tevékenységeket, melyek a szervezett, de játékos 

tanulást jelentik, és tervszerűen előkészítettek és felajánlottak. Feladatunk a szabad játék 

tiszteletben tartása. 

 

Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül is gyakorolják a nyelvet, a gondolkodást, a 

másokkal való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó 

magatartásmódokat, a felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket . A szabad játék idején a  

tevékenységközpontokat ötletük megvalósítása érdekében -  ésszerű korlátozással  - 

átrendezhetik. 

 

Tapasztalataink szerint is a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá és 

probléma érzékennyé a gyermekeket, mikor saját élményként élik meg egy - egy helyzet 

megoldását. 

 

A jövő, az egyre halmozódó információk tömege megkívánja, hogy a gyermekek a tanulás során a 

legfontosabb képességeket birtokolják. Programunk minden gyermekben akár tehetséges, vagy 

lassan haladó típus, megalapozza azokat a képességeket, melyek alapján örömet jelent számára a 

későbbi tanulás és önfejlesztés. 

 

A gyermekeket tágabb kompetenciákra kell felkészítenünk, melyek nevezhetők: 

 „gondolkodási stratégiának” 

 ”motivációs készletnek” 

 ”a gondolkodás és az érzelem attitűdjének” 

 

Az óvónő feladatai az inkluzív szemlélet szerint: 

 Olyan játék helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a tevékenység vagy 

összefüggő tevékenységsor mind a gyermekek egyéniségének, mind pedig fejlettségi 

szintjüknek megfelelően kösse le érdeklődésüket, és aktív szellemi-testi energiáikat. 

 Differenciálás a játékban és a játékba integrált tanulásban. 

 Úgy szervezze- és tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre 

hassanak: látás, hallás, mozgás, és a verbális kommunikáció stb. együttesen szolgálják a 

tanulást is. 

 Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvónő cselekedtető és gondolkodtató 

tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, 

erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit. 

 Integráció esetében a differenciálás fokozottabb, „szélsőségesebb”.  

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek a játékba és a tanulásban:  
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Az óvoda, alapító okirata szerint, nem fogad sajátos nevelési igényű gyerekeket, de a spontán 

integráció jelen van. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek - tehetséges, sajátos 

nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek - jelenléte mindig adott. A differenciálás 

rájuk minden területen fokozottan érvényes, mind a gondozás, mint a játék irányítása, mint a 

tanulás szervezése terén.  

 

 

Játéktevékenység a tanulás szempontjából 
 

 

Szabad játékban tanulás Játékba integrált tanulás 

(spontán) (tervszerűen előkészített és felajánlott) 

 

Mindkettő cselekvésen alapuló, aktív tevékenységrendszerben folyik, az óvónő és a gyermekek 

részvételét illetően teszünk csak különbséget. 

 

 

Az óvónő által felajánlott tevékenységek formái: 

 Választható tevékenységek, 

 Kötelezően választható, felajánlott tevékenységek, 

 Kötelező tevékenységek, 

életkor és képességek szerint 

 

Az óvónő a helyzeteket és a feltételeket előre meg tudja tervezni, és át tudja gondolni. A 

differenciálás minden helyzetben érvényesítendő, csoportbontásban, mikro csoportban vagy 

egyénileg. 

 

A játék és a tanulás egyfajta problémamegoldás, amely: aktivizál, önállóságot feltételez, 

élethelyzet, sokféle út közül lehet választani, próbálkozás, önálló megoldások stratégiája, 

hajlékony gondolkodás mely ötletes, eredeti és játékos. 

 

Fontos eleme az óvodapedagógusok tevékenységének a tanulás tanítása. 

 

 

A munkajellegű tevékenység helye programunkban 

 

A munkajellegű tevékenység a tapasztalatszerzés, az együttműködés képességének, a 

céltudatosságnak, az önállóságnak és az önfegyelemnek az alakítója, ugyanakkor, fejleszti a 

gyermekek mozgás és kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeretet közvetít és 

szocializál. Felelőssé tesz, az erkölcsi nevelés egyik kiváló eszköze, a közösségi nevelést 

szolgálja, ugyanakkor az egyént fejleszti. 
 

Az óvodai munkajellegű tevékenység a szervezett tanulás sajátos formája, amelyben a 

teljesítmény szerepe is meghatározó. A tevékenység pontos szabályait be kell tartani az eredmény 

érdekében, nem lehet abbahagyni félúton, mert akkor nem jön létre a produktum. 

 

A klasszikus munkafajták közül gyakorlatunkban 

 Az önkiszolgás  

 A felelősök tevékenységi körei 

 Az alkalomszerű munkák, melyeket a gyerekek általában önként és szívesen vállalnak 
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Pedagógiai szempontból az önkiszolgáló munka gyermekeink preferált tevékenysége, mivel a 

szokások hosszú folyamatban, sokszori, hasonló körülmények közötti gyakorlással szilárdulnak 

meg. A gyermekek többsége az óvodában találkozik először a munkával. A munkában a 

gyerekek sokszínű tapasztalatot szereznek a környezetről, az anyagok milyenségéről, az eszközök 

használatáról. Fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, mint pl. kitartás, felelősségérzet, 

fegyelmezettség, stb. Lényeges szem előtt tartanunk, hogy a gyermeknek örömet szerezzen ez a 

tevékenység is. Alapelvünk a következő: a gyermeki munka mindig önkéntes, rendszeres, örömöt 

okozó legyen. 

 

A hagyományos naposi munkát célszerűen más tartalommal töltünk meg, pl. egy-egy 

tevékenységközpont napi gyakorisággal történő takarításával és rendben tartásával, 

szobanövények, állatok ápolásával és gondozásával, stb. 

 

A belső és külső környezetben végzendő munkák feltételeinek megteremtése az óvónő feladata. A 

gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos 

pozitív értékelést igényel. Az óvónő feladata, hogy a gyermekek munkájának értelmét 

felismertesse, tudatosítsa bennük, hogy a munka eredménye nemcsak az egyénnek, hanem a 

közösségnek is örömöt okoz. Így a gyermeki munka közösségformáló hatása kiemelkedő. 

 

Mivel óvodánk sajátossága az átlagosnál több felnőtt személyzet, ezért lehetőség van a 

gyerekeknek segíteni a felnőttek munkáját is, ezáltal is tapasztalatokat gyűjteni és képességeket 

kifejleszteni. Kenyérsütés, reggeli előkészítés, kertészkedés, takarítás, terítés stb, a feladatok 

listája kifogyhatatlan.  

 

1.1.10 A fejlődés- és fejlesztés színtereinek bemutatása 
 

A tevékenységközpontok rendszere 

 

A tevékenységközpontok azok a sarkok vagy elsősorban mobil bútorokkal elkülönített színterei a 

csoportszobáknak, amelyekben folyik a játék, a spontán- ész szervezett tanulás és a munkajellegű 

tevékenység. Itt szerveződnek azok a tevékenységek, amelyek a játékot és a tanulást jelentik, 

önállóan, szabadon, valamint az óvónő segítségével és irányításával. A tevékenységközpontok 

biztosítják a cselekvések elkülönülését, segítik a differenciálást, a gyermekek mikro csoportokra 

való tagozódását. Elősegíti a szociális kapcsolatok intenzitását, egyben folyamatosan fenntartja az 

óvónő tudatosságát a faladatok differenciálásában, a gyermekek játékának folyamatos 

megfigyelésében, játék-eszköztár fejlesztésében. 

 

Ilyen tevékenység központok: 
 

 Szerepjáték központ 

 

A gyermekek által naponta megélt élmények újraélésének színtere. A tér és az eszközök segítik az 

őket körülvevő világ megismerésében és változatos szerepek gyakorlásában. Az életszerű 

játékeszközök, a különféle szerepekre alkalmas ruhák és kellékek a gyermekek számára ismerős 

eseményeket és személyeket idéznek fel, utánozzák családtagjaikat és gyermektársaik 

viselkedését, valamint a tágabb a környezetben tapasztaltakat. A szituációs játék a teljes 

személyiség fejlesztéséhez járul hozzá. 

 

Az óvónő feladatai 
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 Az éppen aktuális játéktémáknak megfelelő játék feltételek megteremtése (tapasztalás, 

élményszerzés, eszköz, hely, idő, tér, légkör). (Pl. pékség, gyógyszertár, közért, zöldséges 

üzlet, piac, fodrászat, posta, könyvtár, tűzoltóság, cukrászda, áruház, iskola, stb.). 

 A gyermekek reakcióinak tanulmányozása. 

 A gyermekek személyiségének tulajdonságainak, képességeinek nyomon követése. 

 A holtpontra jutott tevékenységek továbblendítése, és a gyermek meg nem oldott 

konfliktusainak feloldása, szükség szerinti szerepvállalás, eszközadás, ötletadás, 

metakommunikációs továbblendítés. (ld. az irányítás közvetett formái.) 

 Közös szabályok megbeszélése, a szokások betartatása. 

 

 

Irodalom és ének- zene tevékenységközpont 

 

Ez a hely egy meghitt, kényelmes sarok, zug, ahol lehetőség van a gyerekeknek könyveket 

nézegetni, bábozni, dramatizálni, mesélni, énekelni, körjátékozni, zenélni, akár önállóan vagy az 

óvónő segítségével közösen. Az óvodában az ének-zene megszerettetése, a zenével való 

ismerkedés a mozgás és éneklés élményének nyújtása a legfontosabb cél. A zene kiemeli a 

gyereket a racionális, gyakran szürke világából. 

 

A mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg globális élményt nyújt. 

 

Óvodánk specialitása, hogy a magyar óvónők által alkalmazott. 

 

Az óvónő feladatai 
 

 Erősítse a gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseit. 

 Őrizze a népköltészet remekeit. 

 Válogasson a kortársirdalómból. 

 Zsidó mesék és dalok legjavából való válogatás. 

 Készítsenek a gyerekekkel közösen képeskönyvet, mesét, ütőhangszereket, találjanak ki 

dalokat, mondókákat. 

 Alkalomszerűen vonják be a szülőket is a közös éneklésbe, a hagyományok ápolásába. 

 A hangszerek érdekes bemutatására szervezzenek alkalmakat. 

 Rendszeresen látogassák a könyvtárat, lehetőség szerint a szülők bevonásával vegyenek 

részt a gyerekek koncerteken és színházi előadásokon. 

 A gépi zenét megfelelő válogatással és ízléssel használják. 

 

A differenciálás lehetőségei: 
 

 Diszlexia prevenciós zenei foglalkozásokon történő részvételre a gyermekek megfelelő 

kiválasztása, ez irányú fejlesztésük nyomon követése. 

 Lehetőség szerint minden korosztály igényeinek és érdeklődéseinek kielégítése. 

 A magyarul kevésbé tudóknak külön mikro-csoportosfoglalkozás 

 A magyar anyanyelvűeknek, főleg nagyobbaknak ugyancsak mikro-csoportos 

foglalkozáson komolyabb versek, mesék elsajátítása 

 A kicsiknek szóló irodalmi tevékenység minden korosztály számára lehet kötelezően 

választható, az irodalmi élményt a nagyoknak sokféle egyéb tevékenységgel kapcsolhatjuk 

össze, így biztosíthatjuk számukra az optimális fejlődést 
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 Az alvást kevésbé igénylő gyermekek csendes tevékenységéhez képeskönyvek 

nézegetésének ajánlása. 

 

Vizuális tevékenységközpont 
 

Ez az a tevékenységközpont, ahol a gyerekek szabadon fejleszthetik és kipróbálhatják saját 

kreativitásukat és megismerkedhetnek új anyagokkal. Itt kapnak helyet a vizuális tevékenységek 

eszközei, de más alkotást elősegítő eszközök is, mint az olló, a kréta, textil, ragasztó és a 

természetes anyagok széles választéka. Ez a központ ösztönzi a kreativitást, a verbális 

kommunikációt, az önértékelést, finom és nagymotoros mozgásokat és intellektuális képességek 

fejlődését. Természetesen e tevékenységeket nem választjuk élesen el az irodalmi-és zenei 

neveléstől, hanem komplex egésznek, művészeti nevelésnek értelmezzük.   

Az óvónő feladatai: 
 

 A feltételek biztosítása (élmények, megfigyelések, anyagok, eszközök, rend és tisztántartás).  

 Oldott légkör, jó hangulat megteremtése. 

 Képességek fejlesztése: 

 A térbeli tájékozódás, a képi – plasztikai kifejező képesség. 

 A komponálás, rendezés képességének fejlesztése. 

 A gyermekek tér-– forma és színképzetének fejlesztése. 

 Egyszerű művészeti alkotásokkal való megismerkedtetés. 

 Láttassa meg amit a természet és az ember létrehozott, ami gyönyörködtető, ami 

esztétikus. 

 Törekedjen arra, hogy a művészeti tevékenységek minél jobban összekapcsolódjanak. 

 A gyermekmunkák megbecsülése, cserélése aktualizálása. 

 A gyermekek munkáinak megfigyelése, elemzése. 

 A képi megjelenítés és a verbális megfogalmazás összekapcsolása. 

 Alkalomszerű kiállítások rendezése a szülők bevonásával. 

 A felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése és tárolása. 

 

A differenciált fejlesztés lehetőségei: 
 

 Az eszközök átgondolt kikészítése. 

 Választási lehetőségek nyújtása az egyes gyermek saját képességeihez mérten. 

 Az adott csoportban fellelhető fejlődési szintekhez, eltérésekhez való alkalmazkodás. 

 A gyerek részéről választási döntési lehetőség biztosítása. 

 

Manipulációs, konstrukciós tevékenységközpont 
 

Itt szét- és összeszerelhető, építő, kirakó, társas és egyéb képességfejlesztő asztalijátékok kapnak 

helyet. Ezekkel a játékokkal tanulhatnak meg a gyerekek csoportosítani, sorba rendezni, 

szabályokat alkotni. Mindezen játékok intellektuálisan fejlesztik a gyerekeket, valamint fejlődik 

finommozgásuk és a szem- kéz koordináció. Ebben a tevékenységközpontban helyezzük el azokat 

a feladatlapokat és eszközöket is, melyekkel megállapíthatjuk a matematikai, környezetismereti, 

gondolkodási szinteket. 

 

Az óvónő feladatai: 

 A gyermekek képességeinek megfelelő játékok lehetőségeinek és az eszközök biztosítása. 

 A gyermek által kezdeményezett játék kínálta lehetőségek felismerése. 
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 A gyerekek gondolkodásmódjának, ötleteinek folyamatos megfigyelése. 

 A saját matematikai nyelv használatával példaadás a gyerekeknek, és ezzel konkrét 

tapasztalatainak kiterjesztésére bíztatva őket. 

 A választás lehetőségének biztosítása. 

 Az itt zajló játéktevékenységek adjanak lehetőséget a szabályalkotásra, az önálló 

gondolkodásra. 

 Az óvónő tudatosan figyeljen arra, hogy a gyermekek találjanak megoldásokat egy-egy 

számukra problémát jelentő helyzetben. 

 

 

A differenciált fejlesztés lehetőségei: 

 Gondoskodni arról, hogy az itt elhelyezett eszközök lehetőséget biztosítsanak alapvető 

matematikai gondolkodási készségek fejlődéséhez 

 A gyermekek egyéni képességei szerint fejlesztés a különböző szabályjátékokban 

 Szükség szerint az óvónő személyes részvétele a szabály játékokban 

. 

Természettudományos központ 
 

Alapelvünk, hogy amit a természetes környezetben lehet megfigyelni, azt ott figyeltessük meg. 

Mindig a gyermekek szemszögéből ítéljük meg: mi az érdekes a világból. 

 

Ez a központ arra alkalmas, hogy a gyermekek érdeklődését a természeti jelenségek, a 

természetben található tárgyak felé irányítsa. 

 

A gyerekek érdeklődésének, az évszaknak, a vizsgált témának megfelelően ez a központ gyakran 

változik.  Itt kap helyet a földgömb, a nagyítok az adott témának megfelelő könyvek, és mindazon 

eszközök, melyek a gyermekek számára ismertek és érdekesek. 

 

Az óvónő feladatai 
 

 Mikro és makro környezet megismertetése,  pl. az óvoda udvara; állatkereskedés 

látogatása; stb. 

 Érdekes alapanyagok biztosítása. 

 Kérdésfeltevésekre biztassa a gyerekeket. 

 Tapasztalatszerzés biztosítása több érzékszervek bevonásával. 

 Eszközök biztosítása. 

 Nyugodt légkör megteremtése. 

 Gyermekek megfigyelése, feljegyzések készítése a gyermekek „szintjéről”. 

 Ötletek, témák javaslata, amit, a gyereket foglalkoztatják. 

 Önálló gondolkodásra serkentse a gyerekeket 

 Szabályokat, korlátokat alkotnak együtt. 

 

A differenciált fejlesztés feladatai 
 

 Gyermekek egyénenkénti megismerése; képességek, erősségek, gyenge pontok 

regisztrálása. 

 Tehetséggondozás. 

 Sajátos nevelési igényű gyerekek kiemelt fejlesztése 

 Gyermekek produktumának elemzése (verbális megnyilvánulások). 
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 Gyermekek érdeklődési körének ismerése. 

 Természet megszerettetése; „nem szeretem” állatok elfogadtatása. 

 

Építő tevékenységközpont 
 

Az építőközpontban találhatók a programunkban speciális különböző alakú és méretű 

építőelemek és kiegészítő játékok melyek alkotásra, a különböző élmények megvalósítására 

ösztönzik az ott játszókat. A gyermekek nagyon sok mindent tanulnak az építőjátékokkal való 

foglalatosságaik során. 

 

Fejlődik a kreativitás és a koncentráció képesség, valamint az együttműködés. 

 

A gyermekek érdeklődése és élményeik függvényében változatos, és igen sok kiegészítő eszközt 

lehet itt használni 

 

Az óvónő feladatai 

 Ismerje meg a gyerekeket, és érdeklődésüket. 

 Olyan témák, ötleteket alkalmazzon, amely a gyerekek igényét, szükségleteit elégíti ki. 

 Úgy rendezi az eszközöket, hogy önálló gondolkodásra késztessen. 

 Megfigyeléseket végez. 

 Folyton kiegészíti a területet az igényeknek megfelelően. 

 Szabályokat, korlátokat alkot a gyerekekkel. 

 Előkészít, tervez, szervez. 

 Élményszerzés lehetőségeinek megteremtése. 

 

Differenciált fejlesztés lehetőségei 
 

 Eltérő érdeklődéseknek megfelelő eszközök biztosítása 

 Térbeliség és síkbeli ábrák leképezésével, eszközök méret szín és formagazdagságával 

 Választási lehetőségek nyújtása az egyes gyermekek saját lehetőségeihez képest. 

 

Udvari tevékenység, szabad tér 
 

Mindaz, amit a gyerekek bent játszanak az eszközök megfelelő biztosításával megtehetik a 

szabadban is. A szabadtéri játék a szocializáció egyik jelentős színtere. Megtanulják tisztelni a 

természetet, gyarapodnak ismereteik a világról és segíti őket annak megértésében, hogy ők 

hogyan illeszkednek a világba. 

 

Itt fejlődnek legjobban a nagymozgások. A szűkebb és tágabb lakókörnyezetben tett séták valódi 

felfedezést és tapasztalatszerzést biztosítanak a gyerekeknek számára. A kinti környezetet a 

csoportszoba kiterjesztésének tekintjük, ahol a tevékenységeket éppen olyan körültekintéssel kell 

megtervezni, mint odabent. Az udvaron a nagymozgásos játékeszközökön túl a tágas homokozó 

és egy kis ládákból, cserepekből épített veteményes, virágkert szolgálja a gyerekek fejlődését. 

 

Az óvónő feladatai: 

 Biztosítsa, hogy a szabad területen a gyerekek önállóan játszhassanak, csendes 

foglalatosságot is végezhessenek 

 Legyen elég eszköz a „hadakozások” elkerülésére 

 Ne legyen semmiféle veszélyes anyag, vagy eszköz az udvaron 
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 Legyen a közelben mosdási lehetőség 

 Figyelemfelhívás a biztonságos játék szabályaira 

 A szabadtéri tevékenység összekapcsolása tanulással, ismeretbővítéssel 

 Énekes és mozgásos körjátékok kezdeményezése,  

 Munka jellegű foglalatosságok szervezése (lombgereblyézés, viráglocsolás stb) 

 

 

A differenciált fejlesztés lehetőségei: 

 Speciális tényezők szem előtt tartása 

 A gyermekek fizikai képességeinek, korlátainak, egészségi állapotának figyelése 

 Speciális mozgással rendelkező gyermek állandó figyelemmel kísérése (mozgáskoordináció, 

stb.) 

 Önbizalom erősítése („te erre már képes vagy” „próbáld meg”) Segítséget adhatunk, de 

mindig csak azt csinálhassa a gyerek, amihez kedve van, amit képes megcsinálni. 

 

 Tevékenységközponton túli színterek – a nevelőmunkánkat segítő kapcsolataink 

 

Az óvoda mikrokörnyezete által nyújtott lehetőségek: 

 Az óvodaépület egyéb helyiségei (tornaterem, logopédiai / fejlesztő szoba, zene terem, családi 

szoba, ügyeleti foglalkoztató szoba, orvosi szoba, iroda) 

 Az óvoda természeti és társadalmi környezete 

 

Az óvoda makro környezete által nyújtott lehetőségek: 
A kerület adta lehetőségeink: 

 Gyermekek otthonai (családlátogatás, beteglátogatás, testvérszületés stb.) 

 Utcák, terek, parkok, Duna – part, Margit- Sziget (séták, kirándulások, közlekedési 

ismeretszerzés) 

 Hivatalok, középületek (tűzoltóság, orvosi rendelő, stb.) 

 Társintézmények (bölcsőde, óvodák, iskolák, hitközség épülete, környező zsinagógák, kóser 

bolt és éttermek) 

 Kulturális és sport intézmények ( múzeum, galéria, stb.) 

 Szolgáltató egységek (Piac, üzletek, stb.) 

 

Kerületen kívüli, tágabb környezet adta lehetőségek: 

(Évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint)  

 Budapest nevezetességeinek megtekintése 

 Kirándulások 

 Szórakoztató programok (Bábszínház, koncertlátogatás, stb.) 

 

1.1.11 Különleges bánásmódot igénylő gyerekek, inkluzív pedagógiája- 
 

A tehetséges, sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, nyelvi kisebbségi, kulturális 

szokásokban eltérően nevelkedő gyermekek integrálása, differenciált nevelő és oktatómunka: 

 

Az óvodás korú gyermekek fejlődésbeli eltérései olykor szembetűnőek. Az életkori szakaszok 

hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran eltérő szintek 

fedezhetők fel. Differenciáló. individualizáló programunk a gyermekek, egyének közötti 

különbségek felismerésére épül, minden gyermeket figyelembe véve a maga fejlődési szintjén. 
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Ennek megfelelően a gyermekek ismeretében egyéni célokat tűzünk ki az egyéni erősségek és 

igények figyelembevételével. 

 

A tehetséges gyermekek fejlesztését elsősorban a gyermekek közötti különbözőségeket 

figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással valósítjuk meg. 

 

Évente a - szülői igényekre alapozva, valamint a törvényi elvárásoknak megfelelve – lehetőség 

nyílik különböző fejlesztő programokon történő részvételre, pl. vízhez szoktató úszás, angol 

oktatás, sport foglalkozások stb. ezen túl a szülőknek segítünk az egyedi fejlesztési szükségletek 

megszervezésében, javaslatot teszünk, tanárt, programot javasolunk. 

 

A gyermekek, szülői kérésre is, a már felsorolt délutáni fejlesztő, gondozó programokon vehetnek 

részt. 

 

A sajátos nevelést igénylő gyermekek 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítésének, többirányú kezelésének, integrált 

óvodai nevelésének és differenciált beiskolázásának problémája az utóbbi időszakban egyre 

hangsúlyosabb kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejlesztés gondolata a nemzetközi és 

hazai köztudatban egyre fokozottabban szerepet játszik, hatása a törvényi változásokban 

realizálódik. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének felvállalását erősíti egyrészt a 

helyi nevelési programunk filozófiája, másrészt a szakszolgálatot ellátó intézménnyel való 

szakmai kapcsolatunk. Sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztése során, ha szükséges 

intézményen belüli fejlesztőpedagógusi, és a logopédusi szakember munkáján túl egyéb 

intézményen kívüli szakemberek munkáját vesszük igénybe, (gyógypedagógus stb.) 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek jogai 
 

 A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő 

pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították.  

 Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja 

teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5 életévét betölti, az óvodai nevelési év első 

napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt 

(továbbiakban,a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettség: képzési 

kötelezettség.) A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart. A 

képzési kötelezettség idejének meghosszabbításáról a szakértői és rehabilitációs bizottság 

dönt. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelessége 
 A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási 

intézménybe írassa. 

 

Az óvodába történő felvétel módja 

Óvodába lépéskor a gyermeknek rendelkeznie kell, és az óvoda rendelkezésére kell, és az 

óvoda rendelkezésére kell bocsátania a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs bizottság szakvéleményét. Egyelőre az óvoda - az alapító okirat szerint - nem 
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integrált intézmény, de ennek ellenére a szükséges bánásmódot megkapják a gyermekek, valamint 

készen állunk az alapító okirat ez irányú módosítására. 

 

1.1.12 Hagyományok, Vallás, a zsidóságra- és Izraelre vonatkozó ismeretek átadása 
 

Óvodánk specialitása a zsidó vallási nevelés, melynek megvalósulása során hangsúlyt fektetünk a 

következő területekre: 

 

A gyermekben a hagyományok iránti fogékonyság megalapozása. 

Identitástudatuk csíráinak kialakítása. 

biztosítjuk a kettős anyanyelvi készségek folyamatos segítését 

az ellátásban messzemenően támaszkodunk az élmények személyiségformáló hatására 

a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, 

az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését. 
 

Ünnepnapok 

 

A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődések, tervezgetések, a 

holnap öröme távlatot jelenthet a gyermek számára, ünnepi érzelmei átélésre gazdagon motivált 

tevékenységekre biztosítanak lehetőséget.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek maguk is részt vegyenek a szervezésben, különleges, a 

mindennapi élettől eltérő legyen, és az esemény tartalmától függően a szülők is aktívan 

közreműködjenek. 

 

A tevékenységek egy része kizárólag a gyermekcsoportban kerül megvalósításra (sütés, közös 

díszítés, kirándulások). 

 

Az ünnepek, hagyományok témakörei: 

a gyermeki élet ünnepei (születésnap, gyermeknap, édesanyák ünnepnapja, évzáró) 

a természettel, hagyománnyal, vallással összefüggő ünnepek: 

 

Ünnepeink: 

 

Őszi ünnepkörök:Rosh Hasana, Jom Kipur, Szukkoth, Szimhat Tora 

Téli ünnepkörök:Chanuka,  

Tavaszi ünnepkörök:Tu Bisvath, Purim, Peszach , Lág baOmer 

Nyári ünnepkörök:Sávuot,  

Társadalmi ünnep: Jom Hacmaut  

 

Az évről-évre visszatérő ünnepek, hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek 

a gyermekek életében, kialakítják az identitás csíráit, erősödik valahova tartozás érzése.  

A mindennapok együttélésében gyakorolt szociális viselkedést, a jeles napok szokásai, 

viselkedésmintái gazdagítják.  

 

Ezt a hitelességet erősíti a dolgozók által teremtett hangulat, a programok különlegessége, és az 

ünnepnapok mássága, emelkedettsége. 
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Programunk ezen részének megvalósulásának garanciája Izraeli vallásos pedagógus, aki napi 5-6 

órában vesz részt az óvoda munkájában. Tevékenysége kétnyelvű környezet, és a vallásos értékek 

hiteles jelenlétét biztosítja.  

 

VALLÁSI HAGYOMÁNYÁPOLÁS TÉMÁI 

 

VALLÁSI 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

HÉBER NYELV MIDDOS 

(személyiségjegyek) 

Imák, Áldások 

 

Szombatra előkészület 

 

A Szombat megszentelése 

Héber szókincs a 

mindennapokra vonatkozó 

tevékenységekre 

Szeresd felebarátodat, 

mint tenmagadat 

Jeles ünnepnapok 

Őszi ünnepkörök 

Rosh Hasana,   

Jom Kipur, 

Szukkoth,  

Szimhat Tora 

Héber szókincs az ünnepekre, 

imákra, áldásokra vonatkozóan 

Szülők tisztelete 

Téli ünnepkörök 

Chanuka,  

Tavaszi ünnepkörök 

Tu Bisvath  

Purim  

Peszach  

Lág baOmer 

Nyári ünnepkörök 

Sávuot  

Társadalmi ünnep  

Jom Hacmaut 

Izrel országa, Jeruzsálem, a 

Negev, Kineret, Holt tenger, a 

fontosabb városok és vallási 

helyek, Pechpela barlang, 

Rachel sírja stb 

Elfogadás, 

segítőkészség,  

Kedvesség,  

Öltözködési szokások 

 

 Köszönöm, kérem, 

bocsánat, üdvözlés 

fontossága 

Zsinagóga  Alefbet-héber abc 

Egyszerű bibliai történetek:  

Világ teremtése, Noé bárkája, 

Ősapák és Ősanyák 

történeteiből részletek, József 

története, Egyiptomi kivonulás, 

Tóra adás, Jónás története, heti 

szakaszokból ismeretek,  stb. 

Héber szókincs a dalok 

világából 

Héber gyermekdalok 

 

A nyelvi nevelés szervezeti kereteit az Országos Alapprogram tartalmazza. Ebből következik, 

hogy a nemzetiségi csoportok kétnyelvű nevelésének célja - feladata egyezik az Országos 

Alapprogramban és a nemzetiségi irányelvekben megfogalmazottakkal is. 

 

1.1.13 Vallásoktatás, hagyományőrzés 
 

A Miriam óvodában nagy hangsúlyt fektetünk a zsidó vallás szokásainak játékos 

megismertetésére. Ennek legfontosabb elemei a reggeli kis ima, ami egybekötődik egyfajta 
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beszélgető körrel, ahol a gyermekek a legfontosabb imarészletekkel ismerkednek, természetesen 

játékos mozgással kísérve. Ezek a kis dalok csakúgy, mint az étkezési áldások étkezések előtt és 

után többnyire héber nyelvűek. Mind az áldások, mind az imák a rövidek és dallamosak. Ezeken 

kívül a vallási nevelés másik fontos területe a szombat szentségének megismertetése a 

gyerekekkel. Ennek formája, hogy péntekenként eljátsszuk a pénteki otthoni eseményeket: anya 

gyertyát gyújt, apa zsinagógába megy, énekelünk, megáldjuk a bort és a kalácsot, ünnep lakoma, 

pihenés. Óvodánkban a péntek mindig különleges hangulatú, a gyermekek alig várják a „szombat- 

partit”. 

 

Természetesen az ünnepek is elmaradhatatlan részei a zsidó vallási nevelésnek. Igen sok ünnep 

van, minden évszakban. Mindegyik jelképekben gazdag. Az ünnepek ismertetése során ahhoz 

kapcsolódó dalok, ismeretek, kézműves foglalkozások, bölcsődei díszek jellemzőek már hetekkel 

az ünnep előtt. Egyes ünnepeken a szülőkkel közös kis ünnepséget is rendezünk, ahol a gyermeke 

és szülők együtt alkothatnak valamit az ünnep szellemében. 

 

A vallási nevelés célja, feladata: 

 

Hagyományainkról saját életkoruknak megfelelő szinten ismereteket nyújtani a gyermekeknek. A 

zsidó hagyományok jelképekben rendkívül gazdagok és történelem folyamán olyan részletesen 

kidolgozottak, hogy szinte kimeríthetetlen témát jelentenek bármely korosztály részére. Célunk, 

hogy a zsidó év jeles napjain keresztül a gyermekek az óvodában aktívan megéljék a zsidó évet. 

Programjainkat nemcsak a gyermekeknek kínáljuk, hanem alkalmanként az egész családnak. 

Családi programokat szervezünk a zsidó ünnepekre, közös étkezéseket, kirándulásokat az óvodán 

kívül is. Ezekre önkéntes alapon jelentkezhetnek a családok, más zsidó családok is. A zsidó 

nevelés egyik alapszemlélete, hogy a családi események közösségiekké válnak és a közösségi 

események családivá is egyben. Ezért a családi ünnepeket részben családi körben, részben, pedig 

a közösségben ünnepeljük erősítve a gondolatot, hogy valamennyien egy családhoz tartozunk. 

 

A vallási nevelés személyiségfejlesztő hatása: 

 

A vallási nevelés hatására a gyermekben kialakul a közösséghez tartozás érzés és az egészséges 

identitástudat alapjai. Ezekre az alapokra építhet később bármely más közösségi oktatás. 

 

1.2 Héber nyelv az Óvoda életében 
Óvodánk specialitása a kétnyelvű környezet, amely a pedagógusok és a gyermekek szintjén 

egyaránt megjelenik.(gyermekek és pedagógusok heterogén összetétele nyelvi ismeret 

szempontjából) Ezt intézményünk erősségének tartjuk és egyben nagy szakmai kihívásnak is, 

hogy a kétnyelvűség előnyei érvényesüljenek, és lehetséges hátrányait kiküszöböljük.  

 

Az óvoda magyar óvoda, amely elsősorban magyar iskolára készíti fel a gyerekeket. Erős a héber 

nyelvi környezet, de nem vállalja az izraeli oktatási intézmények nyelvi fejlesztését, nem 

pótolhatja és nem is akarja pótolni az izraeli anyanyelvi környezetet. A foglalkozások nyelve 

magyar, nem fordítjuk héberre, csak a legfontosabb szavakat, szókincsbővítés célzattal. 

 

A vallási foglalkozások nyelve héber erős magyar fordítással, hogy a koncepció érthető legyen a 

héberül kevésbé tudó gyerekeknek is. 

Amit vállalunk az a következő: 
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Kétnyelvű és hébernyelvű gyerekek felé 

 

1. a vallástanár héberül beszél a gyerekekkel 

2. a beilleszkedés ideje alatt a biztonságot nyújtó nyelvet igyekszünk minél többet használni a 

gyermekkel való kommunikációban (ha kell ez a héber) 

3. a hagyományokhoz kötődő alapszókincs, imák, áldások megtanulása héberül 

4. héber nyelvű gyerekdalok, versek megtanulása 

5. a havi programhoz kötődő szókincsbővítése héberül (a foglalkozások nyelve magyar, egyes 

szavakat héberül is közvetítünk a gyermekek felé) 

6. korlátozottan, amikor erre lehetőségünk nyílik, héberül beszél az óvónő a gyerekkel, például 

reggeli fejlesztés során, ha alkalom nyílik az egy-egyes személyes beszélgetésre 

7. mindennapos kommunikációs helyzetekben erősítjük a héber nyelvet, étkezések során, 

öltözködés stb. 

8. a magyar nyelv is erőteljesen fejlődni fog, a sikeres iskolakezdéshez szükséges szókincs és 

grammatikai helyesség szint elérése a cél. Magyarul alig tudó gyerekek esetén is az óvodában 

töltött idő függvényében elérjük a folyékony értés és beszéd szintjét 

9. héberóra fakultatív, délután, heti1-2x, ha szükséges a megfelelő tudásszínt szerint, bontva 

 

Magyar nyelvű gyerekek részére 

 

1. a gyermek az óvoda ideje alatt passzívan, kb. 6-800, esetleg 1000 szót tanul meg héberül, 

amiből 3-500-at aktívan is használni tud, ezek többsége a hétköznapi tevékenységekhez 

kötődik, tárgyak, utasítások, köszönések stb. 

2. héber nyelvű áldások, imák ismerete 

3. vallási szókincs  

4. izraeli gyerekdalok, mondókák ismerete 

5. vallási koncepciók, alapismeretek megértése, elsajátítása, megszeretése 

6. egészséges, büszke zsidó öntudat 

7. Izrael szeretete 

 

Összefoglaló táblázat 

 

 HÉBER NYELV MAGYAR NYELV 

Foglalkozások  Csak a legfontosabb 

szavak fordítása és 

tanulása 

Magyarul folyik az egész 

foglalkozás,  

Imák héber Néhány, ima, áldás fordítása 

magyarul dal formájában  

Hagyományok átadása Elsősorban héberül 

folyik a vallásos nevelés 

Magyar „fordítás” a megértés 

érdekében, alapvallásos 

szókincs héberül, de a 

koncepció magyarul is, hiszen 

itt az érték közvetítés az 

elsődleges cél, és csak 

másodsorban a nyelvátadás. 

Hétköznapi élethelyzetek 

(étkezés, születésnap, 

öltözködés, kézmosás stb) 

Két nyelven folyik 

folyamatosan 

Két nyelven folyik 

folyamatosan 

Rituálékhoz kötődő dalok, 

mondókák (játék elpakolás, 

Mindkét nyelven vannak 

bevett dalok 

Mindkét nyelven vannak 

bevett dalok 
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kézmosás stb...) 

Dalok, énekek Mindkét nyelven, 

ünnepekhez kötődően 

több a héber dal 

Magyar dalok és héber dalok 

magyarosított változatai is. 

Mondókák, versek nincs Csak magyarul vannak 

Mesék Zsidó mesék héberül is 

elhangzanak 

Zsidó és magyar mesék 

folyamatosan 

 
 

1.3 Erkölcsi nevelés (tolerancia, empátia, tisztelet, türelem, együttérzés, segítőkészség stb.) 
 

A szociális neveléssel összefüggésben valósul meg, mégis különös hangsúlyt kap óvodánkban az 

erkölcsi nevelés. Zsidó értékek átadása a nevelés egészét áthatja. Megnyilvánul a 

témaválasztásokban, a mese- és dalválasztásokban, a nevelés során az óvodapedagógusi 

kommunikáció tartalmában és módjában. 

 

Ennek a módjai az időszakonkénti illem, és erkölcsi szabály hangsúlyozása, feldolgozási 

témaként történő választása. Ezek megjelennek az óvoda díszítésében is, egyedi magunk készített 

játékokban, dalokban stb. Ezen szabályok többségét egyszerűen illemszabálynak is lehet 

tekinteni, de mivel embertársaink tisztelete, a megfelelő köszönés, a kommunikációs szabályok, a 

szülők tisztelete, a betegek látogatása, saját egészségünk megőrzése, a segítőkészség stb. egyben 

vallási szabály is ezek ilyen szempontból történő megközelítése egyedi színezetet ad óvodánkban 

történő nevelésnek. Néhány példa: 

 

1. Köszönés formája, módjai  

2. Köhögés, tüsszentésnél tegye a kezét a szája elé  

3. Hogyan adunk át ajándékot 

4. Megköszönni a segítséget, illetve szívességet 

5. Kivárjuk a sorunkat, sorban állás szabályai 

6. Nem szemetelünk, figyelünk a tisztaságra 

7. Rendet tartunk a környezetünkben 

8.Elnézést kérünk, ha valakinek kellemetlenséget okoztunk  

9. Nem vágunk más szavába, meghallgatjuk a másikat 

10. Vigyázunk a fák leveleire, virágaira, nem tépkedjük le őket. 

11. Lábtörlő használata bárhol, ahol ilyet talál. 

12. A szülők tisztelete mit jelent gyakorlatban 

13. Hogyan fejezzem ki a szeretetem illő módon 

14. Hogyan lehetünk tekintettel másokra a gyakorlatban  

15. Mások munkájának tisztelete, vegyük észre, dicsérjük meg, ne tegyük tönkre stb... 

16. Bemutatkozás szabályai 

17. Ha nem értek valamit...”tessék?” Hogy mondod? 

18. Csendesen vagyunk, ha más alszik, vagy beteg stb... orvosi rendelőben, könyvtárban stb. 

19 Beteg társunknak gyógyulást kívánni és meglátogatni. 

20. Cheszed- a legnagyobb micva- hogyan és mikor segíthetek másoknak 

 

Ebben a viszonyrendszerben az óvónő magatartása az óvodás gyermek számára modellértékű. 

Intézményünkben kiemelt feladat a zsidósággal való azonosulási képesség kialakítása, a 

magyarság- és a zsidóságtudat összehangolása. 
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Egészségnevelés és környezetvédelem: 

 

Figyelmet fordítunk a szülőföldhöz, Budapesthez, a világhoz, Izraelhez és óvodánk közvetlen 

környezetéhez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. A környezet és természet védelme 

mindannyiunk számára fontos, és ezt szeretnénk a gyermekek és szüleik felé közvetíteni. 

 

 Biztosítjuk a szelektív szeméttárolás lehetősét. 

 Saját környezetünk óvására, védelmére neveljük a gyerekeket, az elrontott, vagy 

tönkrement eszközöket együtt hozzuk rendbe, vagy közösen kérünk segítséget a 

karbantartó bácsiktól.  

 Séták, kirándulások alkalmával a természet védelmére, óvására tanítjuk gyermekeinket. 

 egyes, a környezetvédelemmel összefüggő, ünnepeket megtartunk, illetve a tartalmakat 

beépítjük a projektekbe (Állatok, föld, víz világnapja, stb.) 

 Figyelemmel kísérjük a beteg gyerekek állapotát, sorsát. 

 biztosítjuk az egészséges életmód feltételeit (zsebkendő, réteges öltözködés, folyékony 

szappan, saját fésű, törülköző,s tb. 

 Biztosítjuk a szabad mozgást mind a csoportban, mind a szabadban 

 biztosítjuk a testedzést 

 kapcsolatban vagyunk a gyerekorvossal és a védőnővel 

 

 

IKT: 

Az infokommunikációs világból a 3-6-7 éves kisgyermeket nem lehet kizárni, ugyanakkor kitenni 

sem szabad azoknak az ártalmaknak, veszélyeknek, amelyeknek - ezen eszközök használata által - 

ki vannak téve a gyerekek. 

 

Mind a televíziót, mind az egyéb audiovizuális eszközöket csak korlátozottan és egy konkrét 

célnak megfelelően használjuk, de nem zárjuk ki a valóságból. Számítógép, interaktív tábla még 

nincs a teremben, de nem zárkózunk el a fejlesztés ezen irányú lehetőségétől, alapos 

felkészüléssel, korlátokkal szűréssel, és megfelelő társas együttlét feltételeivel.  

 

 

1.4 A fejlődés várható eredményei (iskolaérettség) 
 

Az iskola-előkészítést az óvodapedagógusok 3-4 éven át, folyamatosan (indirekten és direkten) 

végzik. Ezen kívül, a ténylegesen iskolába lépők számára tanítói képesítésű pedagógus is 

foglalkozik ezzel a feladattal, tekintve, hogy az óvoda egy nagyobb, komplex iskolához tartozik.  

 

A családi nevelést kiegészítő óvodai nevelés eredményeként a gyermekek alkalmassá válnak az 

iskolába lépésre. Az óvodáskor végére a testi, lelki és szociális érettség harmonikusan ötvöződik 

személyiségükben. Mozgásuk összerendezetté válik, motorikus képességeik, kondicionális, 

koordinációs képességeik, hajlékonyságuk jelentősen fejlődnek. Kialakul a megfelelő testi 

komfortérzet igénye a tevékenységek rendszeres gyakorlása által. A gyermekek képessé válnak 

testi szükségleteik önálló kielégítésére. 

 

Az egészséges életmód biztosítja a gyermekek számára a testi, lelki harmóniát, önmagukkal, 

társaikkal és a környező világgal. Ez ad alapot a magabiztos, önkifejező, önérvényesítő, kreatív 

önmegvalósításra. Pszicho-szociális érettségük képessé teszi őket a környezetükhöz való 

alkalmazkodásra. A felnőttek és társaik iránt nyitottakká válnak, képesek tartalmas kapcsolatokat 

kialakítani. 



184 

 

 

A fejlődés eredményeként segítőkészek, figyelmesek, képesek elviselni kudarcaikat. Alapvetően 

pozitív beállítottságúak. Szívesen vesznek részt közös tevékenységekben. Udvariasak, 

türelmesek, kitartóak, igényesek saját teljesítményükben. Kialakul feladattudatuk. 

 

Értelmi fejlettségük képessé teszi őket az iskola megváltozott elvárásainak teljesítésére. 

Tapasztalatokra épülő, életkoruknak megfelelő gazdag ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket 

képesek gondolati síkon is megfogalmazni. Megfelelően kommunikálnak és adekvát 

metakommunikációjuk is. Érzelmi telítettségük csökken, egyre fontosabb szerepet kap életükben, 

cselekedeteik alakulásában a problémahelyzet, a tudás és az irányított helyzeteknek való 

megfelelés. 

 

Feladatunk tehát, hogy ezek a személyiségjegyek lehetőség szerint kialakuljanak iskolába lépő 

óvodásainkban az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően. 

 

1.4.1 Az óvoda kapcsolatai 
 

 Szakmai kapcsolat továbbfejlesztése a bölcsődével: társ intézményünk a Trendeli bölcsőde, 

ahonnan sok gyermeket fogadunk és ahová pedagógusaink évente ellátogatnak, illetve közös 

képzéseken vesznek részt.  

 Szakmai és programszintű kapcsolatunk van az intézményben működő családi napközivel.  

 Szakmai kapcsolatok ápolása egyéb zsidó óvodákkal. 

 Szakmai együttműködés további bővítése főleg zsidó iskolákkal, különösen.. 

anyaintézményünkkel. A kisiskolások és óvodások rendszeresen találkoznak az udvaron, 

együtt lépünk fel rendezvényeken, közösen kirándulunk, úszunk, az óvoda által szervezett 

bábszínház előadásokra szeretettel látjuk az alsósokat is, hogy csak néhány alkalmat 

említsünk.  

Az iskola által tartott iskola-előkészítőt használja óvodánk is. Az iskola alsósai és óvoda 

részére közös mozgási lehetőséget teremt a Maccabi sportklub. 

 Inkluzív pedagógia részeként óvodánk hangsúlyozza a szülőkkel való szoros kapcsolattartást. 

A hagyományos szülői értekezleteken túl, rendszeres e-mail, internetes formák, szülői 

faliújságm a rendszeres e-mailek,  egyéni fogadóórák. Szeretnénk, ha óvodánk a zsidó 

közösségépítés egyik pilléreként is sikeres lehetne. Ezért szülőkkel való közös programok 

szervezését, óvodán kívüli programok ajánlását, szakmai előadások szervezését, szülői 

kapcsolati háló kialakítását is felvállaljuk feladataink közé.  

 Intézményünk a gyermekek ellátása érdekében a jó együttműködésre törekszik a kerület 

pedagógiai és szakszolgálatának intézményeivel. 

 

1.4.2 Gyermekvédelem 
 

Az óvodai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentse, 

kompenzálása és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. 

 

Ebben az óvodapedagógus feladatai: 

 a hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett gyermekek kiszűrése 

 a nem anyagi problémák pedagógiai eszközökkel való megoldása 

 a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 

 együttműködés és információ biztosítása a megfelelő 

szakemberekkel, szakszolgálatokkal 
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1.4.3 Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése, értékelési, minőségbiztosítási rendszere 
 

Célja: 

 Az óvoda dokumentumainak megfelelő törvényes működés 

biztosítása 

 A nevelési programban megfogalmazott cél- és feladatrendszerhez 

viszonyítva a gyakorlati megvalósulás és az elért eredmények vizsgálata, rögzítése, 

visszacsatolás, segítségadás, fejlesztés, a szakmai célkitűzések és az óvoda működésének 

egymáshoz való közelítése, a partnerek igényeinek kielégítése. 

 

Feladata: 

 A pedagógiai munka minőségjegyeit, hatékonyságát és 

célszerűségét vizsgálni az eredményesség érdekében. 

 

Az ellenőrzés, értékelés dokumentumai: 

 a fenntartó ellenőrzési terve 

 az SZMSZ belső ellenőrzési rendszere 

 a helyi nevelési program ellenőrzési rendszere 

 a munkaterv ellenőrzési terve 

 a dolgozók munkájának minőségéről, a teljesítményértékelés 

rendszere 

 külső, szakmai ellenőrzés és értékelés 

  a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések, DIFER és a fejlődés 

nyomon követése a fejlődési naplóban 

 

Az ellenőrzés, értékelés formái: 
 

  

Az ellenőrzés és értékelés 

tárgya 

 

 

Az ellenőrzésre, értékelésre 

jogosultak 

 

 

külső 

 

Törvényességi 

Fenntartó 

Szakhatóság 

 

  

Szakmai-pedagógiai tevékenység 

 

Fenntartó 

Szakértő 

 

 

 

 

 

belső 

 

 

Szakmai-pedagógiai tevékenység 

Óvodavezető 

Óvodavezető-helyettes 

Munkaközösség vezető 

Óvodapedagógusok 

Szakértő 

 - Munkáltatói jogkörből eredő     

             feladatok 

- gazdálkodás 

- tanügyigazgatás 

 

Óvodavezető 

Óvodavezető-helyettes 

 

Az alapelvek egységessége, az ezekben megnyilvánuló konszenzus ad lehetőséget arra, hogy azon 

túlmenően mindenki egyéniségének, tehetségének és lehetőségeinek megfelelően végezze 
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nevelőmunkáját. Az oktatási rendszer átalakításával létrejött módszertani szabadság, önállóság 

elvei nem jelentenek egyet azzal, hogy mindenki kizárólag saját belátása szerint végezheti nevelői 

tevékenységét.  

 

Ezzel a szabadsággal meg kell tanulni élni, alá kell rendelni intézményünk alapvető feladatainak, 

és a már jól bevált nevelési hagyományainak. Ez a tevékenység nagyfokú kontrollt, önkontrollt, 

megfelelő irányba orientáló fejlesztést, önfejlődést, pedagógiai tevékenységet feltételez.  

 

A célt, a feladatokat, szervezeti kereteket és formákat programunk tartalmazza. A 

megvalósításhoz vezető út sokféle lehet. Az ellenőrzés, értékelés mindenekfelett a gyermekek 

érdekét szolgálja.  

 

Az ellenőrzés, értékelés kiterjed: 

 a pedagógiai dokumentumokra  

 szakmai, elméleti felkészültségre 

 a nevelési stílusra, a csoportok közösségi klímájára, a nevelési 

attitűdre, a csoportok szabály- és szokásrendszerére 

 

Az intézmény értékelésének, a minőségbiztosítás kiindulópontjának tekintjük. Intézményünk 

értékelésének alapja, a nevelési programban felvázolt normákhoz való viszony. 

 

Az ellenőrzés, értékelés során a szülői (fogyasztói) és fenntartói értékelés szempontjait 

igyekszünk érvényesíteni. Az értékelés szempontjaira vonatkozó konszenzus megteremtésére 

törekszünk. 

 

Nevelőmunkánkat négy síkon értékeljük: 
 

 a gyermekek véleménye- és fejlődése, fejlettségi szintje alapján  

 az óvodai tevékenység szakmai színvonala alapján  

 óvodai szintű folyamatok alapján 

 az óvoda és szakmai környezetének kapcsolata alapján 

 

Mérés, értékelés rendszere: 

 

Agyermekek képességeinek és neveltségi szintjének mérése: 

 

Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődését a gyermekek képességeinek és neveltségi 

szintjének változása mutatja; 

 a gyermekek személyisége, fejlettsége csak tevékenység közben 

ismerhető meg 

 a különböző tevékenységek során megjelenő viselkedés adja a 

legtöbb információt a gyermek aktuális állapotáról 

 

A mérés folyamata: 
 

 konkrét célmegfogalmazás 

 az időintervallum meghatározása 

 mérési módszer és eszköz kiválasztása 

 a résztvevők kijelölése 
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 a fejlődés nyomon követése, új, eltérő jellegű feladatok 

meghatározásával a fejlődés elősegítése egy magasabb fejlettségi szint felé 

 

 

A gyermekek fejlődésének speciális nyomon követéséhez intézményünk fejlesztőpedagógusa az 

általa használt módszereket és azok kombinációját (Seed, Sindelar, Alapozó terápia, DPT stb) 

használja és dokumentálja. 

 

A logopédus év eleji szűrése sajáteszközzel történik. 

 

Minkét szakember kapcsolata folyamatos az érintett gyermekek szüleivel.  

 

Az óvodapedagógusok dr. Bakony Anna által kidolgozott nyomon követéses megfigyelési 

rendszerét használja, az óvodába lépéstől folyamatosan. Ez a komplex módszer jól alkalmazkodik 

az óvodai élethez, az óvodások életkori sajátosságaihoz. A megfigyelés elvégezhető a gyermekek 

által jól ismert, számukra biztonságos, természetes környezetben, a mindennapi tevékenységeik 

során. A fejlettségmérő nem standard, hanem a valódi fejlődét rögzíti a személyiségfejlődési 

területek mindegyikén.  

A napló nyitott, mind a szülők, mind más szakemberek számára.  

 

 

Célunk, hogy e Nevelési Program által elősegítjük a hozzánk járó gyermek komplex 

személyiségfejlődését, általában is, és speciálisan is, az Intézmény (az iskola) egészéhez 

tartozóan, amely Intézmény az országon belül élő zsidóság számára nyújt szociális és 

tudásbeli tartalmakat.   
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1. számú melléklet:  

A Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási Intézmény 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK VIZSGASZABÁLYZATA 

A Pedagógiai Program melléklete 

 
1. A vizsgaszabályzat célja és hatálya 

Vizsgaszabályzatunk célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) (a továbbiakban: Mük.r.) rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók 

tanulmányok alatt tett vizsgáinak szabályozása, lebonyolítási rendjének meghatározása, a 

vizsgázók és a szülők tájékoztatása. 

 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsgakövetelményeit, 

részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a Pedagógiai program 

alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon (az intézmény honlapján; postai értesítés 

útján) hozza nyilvánosságra. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik, vagy köteles különbözeti vizsgát tenni, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára enged, 

 illetve arra a magántanulóra, akinek tanulmányi kötelezettségéről osztályozóvizsgán kell 

számot adnia. 

Személyi hatálya kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 
2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A tanulók osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik, vagy a tanulmányok alatti vizsga 

alapján kell megállapítani. 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgára, 

 különbözeti vizsgára, 

 javító vizsgára, 

 pótló vizsgára, 

 és halasztott vizsgára vonatkozik. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. (20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 65. § (4)). 

Minden vizsga írásbeli, szóbeli, és/ vagy gyakorlati vizsgarészből állhat. 

 
3. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK FAJTÁI 

3.1 Osztályozó vizsga 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tantestület döntése alapján annak a tanulónak 
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 akinek a tanítási év során igazolt és igazolatlan hiányzásai együttesen meghaladják a 

jogszabályban meghatározott mértéket: 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási 

órák több mint 30%-át, 

 ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 vagy engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget és emiatt félévi vagy év 

végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület az 

osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett e rendeletben meghatározott 

értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló 

osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

64. § (3) bekezdése alapján). 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott 

tanév végi osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. 

Sikeres osztályozó vizsga esetén, az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is 

engedélyt kaphat a tanuló. 

 

3.2 Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 

intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet intézményünkben a továbbhaladáshoz szükséges 

követelményszintű évfolyamnál alacsonyabb évfolyamon teljesített, s amely tantárgy, tananyag 

ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamba lépésnek. 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

intézmény vezetőjének határozatot hoznia a vizsgára jelentkező tanuló ügyében. 

 

3.3 Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, vagy a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola tudatja a tanulóval, kiskorú tanuló 

esetén a szülőkkel. 

A javító vizsga egy adott tanévben augusztus 21. és augusztus 31. között szervezhető. 

A tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján tájékoztatni kell. 

 

3.4 Pótló vizsga 

Ha a vizsgázó a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, pótló vizsgát tehet. 

A vizsgázónak fel nem róható ok jogosságát az igazgató mérlegeli, és dönt a pótló vizsga 

időpontjáról. 
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3.5 Halasztott vizsga 

Különös méltánylást érdemlő esetben előfordulhat, hogy a tanuló a következő tanév kezdetéig 

azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a 

nevelőtestülettől halasztást kapott. 

Az engedélyezett határidő lejártáig a tanuló a tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja 

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 77. § (2) bekezdése alapján). 

 

3.6 Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

Tanulmányok alatti vizsgát a tanuló független vizsgabizottság előtt is tehet, amelyet a 

kormányhivatal szervez (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 73. § (1) bekezdése alapján). A 

kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő) nyújthatja be 

a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével annak az iskolának az igazgatójához, amellyel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 73. §. (2) és (3) bekezdés). A félév, vagy a tanítási év 

utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 73. § (2) 

bekezdése alapján). 

A kérelmet be lehet nyújtani: 

 osztályozó vizsga esetén: a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik 

napig (Műk.r. 73. § (2) bekezdés), amennyiben a tanuló teljesítménye – igazolt és 

igazolatlan mulasztásai miatt - a tanítási év közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a 

tanítási év végén nem volt minősíthető: a nevelőtestület engedélyének megadását követő 

öt napon belül (Műk. r. 51. § (7) bekezdés és 73. § (2) bekezdés). Ez utóbbi esetben az 

iskolának a nevelőtestület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell. 

 független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsga megszervezését akkor is lehet 

kérelmezni, ha a bíróság a tanuló javára megváltoztatja a fegyelmi büntetést (eltiltás az 

adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából), és a tanuló osztályzatait meg 

kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint 

az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen (Műk. r. 

55. § (2) bekezdés). 

 javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, azaz 

javítóvizsgára utasították) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül (Műk. r. 73. 

§ (3) bekezdése). 

A kérelmet - a megfelelő mellékletekkel - az iskola igazgatója továbbítja a területileg illetékes 

fővárosi, megyei kormányhivatalba (a továbbiakban: kormányhivatal). A vizsgákat a 

kormányhivatal szervezi meg (Mük.r. 65. § (5) bekezdés). 

A vizsga díja: a független vizsga térítési díj ellenében vehető igénybe. Díját tantárgyanként kell 

megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott 

évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a (Vh. 34.§ (1) bekezdés d) 

pont, és 35. § (7) bekezdés). 
4. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 
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4.1 A vizsgabizottság 

A vizsgabizottság minimum három főből áll: 

 elnök, 

 kérdező tanár, 

 ellenőrző tanár. 

 

4.1.1 Az elnök 

 felel a szabályok betartásáért, 

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 s ha kell, szavazást rendel el. 

4.1.2 A kérdező tanár 

 csak megfelelő szakos tanári, illetve tanító végzettségű lehet, 

 lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

4.1.3 Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár legyen. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Az írásbeli és szóbeli vizsga előtt a vizsgázónak tíz perccel korábban kötelező megjelennie. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a 

Pedagógiai programban meghatározott követelményeket kér számon, vagy a vizsgáztatás során 

olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. 

4.2 Az írásbeli vizsgák általános szabályai 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatárgyanként a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (2) bekezdése alapján hatvan perc. 

Egy vizsganapon egy tanuló vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A 

vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. 

 A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 

 A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a 

tanuló nevét és a dátumot. 

 A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával. 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár ezt jegyzőkönyvben 

rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

Az írásbeli vizsga javítása: 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot. 

4.3 A szóbeli vizsgák általános szabályai 

A szóbeli feleletet megelőzően minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc 

felkészülési időt kell biztosítani. 

Egy-egy tantárgyból egy tanuló esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet 

hosszabb. 

 A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre. 

 A felkészülési idő legalább harminc perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési 

idő. 
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 A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja. 

 A felelet maximum tizenöt percig tarthat. 

 Ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal 

póttételt húzhat. 

 Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet 

készít, és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság 

elnöke értesíti az igazgatót, aki az előírások alapján dönt. 

 

4.4 A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön szabályok 

A tanulmányok alatti vizsgán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 71. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján (szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, az igazgató 

engedélye alapján) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázót megilletik a vizsga során mindazon mentességek, kedvezmények, melyeket a 

tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

 
5. AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény Pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI 

Irodalom írásbeli + szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika írásbeli + (szóbeli) vizsga 

Természetismeret szóbeli vizsga 

Fizika szóbeli vizsga 

Földrajz szóbeli vizsga 

Biológia szóbeli vizsga  

Kémia szóbeli vizsga 

Informatika írásbeli + gyakorlati vizsga 

Ének-zene szóbeli+gyakorlati vizsga  

Vizuális nevelés szóbeli + gyakorlati vizsga 

Testnevelés gyakorlati vizsga 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a 

vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 

rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 

pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével - a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60% - ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%- ával azonos.  
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Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati 

vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40% - ával egyezik 

meg.  

 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként határozandó meg:  

• 1–19% – elégtelen  

• 20–39% – elégséges  

• 40–59% – közepes  

• 60–79% – jó  

• 80–100% – jeles.  

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.  

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

 

 

 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Alsó tagozat 

 

 ALSÓ TAGOZAT 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI  GYAKORLATI 

Magyar nyelv és 

irodalom 

írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Angol nyelv írásbeli szóbeli  

Környezetismeret írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat  szóbeli gyakorlati 

Testnevelés   gyakorlati 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

1. osztály 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 

alkalmazza őket. A kérdésekre válaszoljon. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes 2-3 összefüggő mondat 

alkotására. Tudjon beszámolni élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

Írása legyen rendezett, pontos. 

2. osztály 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 

alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias 

nyelvi formáit. 
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Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról. 

Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

Tanítói segítséggel emelje ki az olvasottak lényegét. 

Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza 

a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 

begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

3. osztály 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó 

feladatokban. 

Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az 

írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen. 

Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. 

Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. Az olvasottakkal 

kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos 

olvasási stratégiát. 

A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el. 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel elemezze. 

Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. Nevezze meg és jelölje 

megfelelően a tanult mondatfajtákat.  

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A 

szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. A begyakorolt 

szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

4. évfolyam 

 A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó 

feladatokban. 

Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. 

A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét. 

Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon 

néhány fontos olvasási stratégiát. 

A memoritereket szöveghűen mondja el. Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos 

fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel  

a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő 

névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében 

helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. 
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Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 

 

Matematika 

1. osztály 

A tanuló 

– képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 

– halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 

– több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

– néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

– számokat ír, olvas 20-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

– megtalálja számok helyét a számegyenesen, 

– meghatározza az egyes számszomszédokat; 

– képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

– a matematikai jeleket +, –,=, <, >, ( ) helyesen használja; 

– képes összeadni, kivonni, bontani, pótolni a 20-as számkörben; 

– képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel; 

– megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

– figyelme tudatosan irányítható 

– ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

– tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

– képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

– mérés során helyesen használja a mérőeszközöket; 

– felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 

2. osztály 

A tanuló 

– képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 

– képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 

– halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 

– több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

– néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

– számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

– tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C); 

– megtalálja számok helyét a számegyenesen, 

– meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

– képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

– tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

– a matematikai jeleket +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

– képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 

– ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 

– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

– képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel; 

– megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

– képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 

– figyelme tudatosan irányítható; 

– ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

– képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

– tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 
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– képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

– képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

– ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

– képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

– felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

– mérés során helyesen használja a mérőeszközöket; 

– felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 

– felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat; 

– képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

– tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 

3. osztály 

A tanuló 

– képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

– felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

– képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

– értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

– képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 

– tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 

– ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, 

– tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

– helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) 

segítségével, 

– képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 

hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel, 

– tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben, 

– képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben, 

– alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést, 

– képes pontosan számolni fejben százas számkörben, 

– biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

– ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

– képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazására, 

– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 

– tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal 

– képes a műveletek ellenőrzésére, 

– szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 

– ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

– képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére, 

– képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

– meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

– ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc. 

– képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 

– egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

– egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb 

sokszöget, 

– megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 

– felismeri a kockát, téglatestet, 
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– képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria 

előállítására, 

– tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 

– képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

– képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a táblázat 

adatait, 

– képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 

– valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos fogalmakat, 

 

4. osztály  
A tanuló 

– tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

– felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

– képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

– értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

– próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 

– tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben, 

– ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es 

számkörben, 

– tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

– helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) 

segítségével, 

– képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, 

színezéssel, 

– tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 

– képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 

– alkalmazza az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein, 

– tud fejben számolni százas számkörben, 

– biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

– ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

– alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 

– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 

– képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű 

számmal írásban, 

– tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 

– képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával, 

– ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

– felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 

– képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

– tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

– képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek), 

– ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat 

végezni szomszédos 

mértékegységek között, 

– képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 
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– létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, 

felismerési, megnevezi 

jellemzőiket, 

– ismeri a kör fogalmát, 

– megértési a test és a síkidom közötti különbséget, 

– felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 

– felismerési a gömböt, 

– hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat, 

– tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 

 

– képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

 

– képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak  

 

értelmezésére, 

 

– képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 

– értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos  

fogalmakat, 

 

 

– tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

 

 

– ismer egy rajzoló programot; tud egyszerű ábrákat elkészíteni, színezni, 

– együttműködik az interaktív tábla használatánál. 

Környezetismeret 

1. osztály 

Az emberi test fő testrészeinek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete 

és alkalmazása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások 

felismerése. Az időjárás elemeinek ismerete, az időjáráshoz illő szokások. Használati tárgyak és 

gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása, tulajdonságaik szerint. 

Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése.  

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. 

2. osztály 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 

Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az 

időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő 

szokások. 

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 

tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. 

Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. 

A halmazállapotok felismerése. 
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Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. 

Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Alapvető, egyszerű okozati összefüggések 

keresésének igénye a tapasztalatok magyarázata. 

3. osztály 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az 

idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazása. Időmérés, égitest, naptár. 

Legyen képes a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. Képes legyen a 

térben tájékozódni, a térképet használni. Képes legyen felismerni: rész-egész kapcsolat, 

távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 

A környezet- és természetvédelem szerepének fontosságának tudása. Az ember-természet 

kapcsolat, mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. Fenntarthatóság, 

természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly. 

Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, 

energiatakarékosság. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok 

különbözőségének elfogadtatása. Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

Képes legyen a halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás ismertetésére.  

Az ember megismeréstetése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata 

szempontjából, a betegségtünetek felismerése az egészségtudatos életmód. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető bemutatása. 

Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. Életközösség, növényi szerv, életciklus, 

napenergia, kenyérsütés. 

 

4. osztály 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az 

élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség 

bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos 

felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 

ismerete. 

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

problémák megoldásában. 

 

 

Angol nyelv 

1.osztály 

Hallott szöveg értése: A tanuló kövesse a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 
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A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Szóbeli interakció: A tanuló aktívan és örömmel vegyen részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezze ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. 

Összefüggő beszéd: Társaival közösen legyen képes előadni dalokat, mondókákat, verseket. 

Olvasott szöveg értése: Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

 

2.osztály 

Hallott szöveg értése: A tanuló kövesse a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

A tanuló törekedjen az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló 

kérdések és kijelentések megértésére. 

Szóbeli interakció: A tanuló aktívan és örömmel vegyen részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. Törekedjen beszédszándéka egyszerű nyelvi eszközökkel, nonverbális 

elemekkel támogatott kifejezésére. Törekedjen a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket 

feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni minta alapján. 

A tanuló törekedjen minta alapján rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról. 

Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Összefüggő beszéd: Törekedjen részt venni egyszerű szövegek, párbeszédek előadásában 

társaival együtt, tanári segítséggel. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése: Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 

Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Legyen képes követni az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Legyen képes felfedezni az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Legyen lehetősége az önálló célnyelvi olvasás élményét megtapasztalni. 

Íráskészség: A tanuló legyen képes észrevenni az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven 

történő írás közötti különbségeket.  A tanuló ismerje az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során legyen képes lemásolni rövid szavakat. 

Legyen képes bekapcsolódni írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

 

 

3.osztály 

Hallott szöveg értése: A tanuló kövesse a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. A tanuló értse meg az osztálytermi 

tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári 

utasításokat. Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló 
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kérdéseket és kijelentéseket. Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, 

fordulatokat, és legyen képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

Szóbeli interakció: A tanuló aktívan és örömmel vegyen részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezze ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket 

feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló legyen képes minta alapján rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról. 

Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Összefüggő beszéd: A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről 

legyen képes röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

A tanuló legyen képes munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel bemutatni. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

 

Olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes észrevenni az anyanyelven, illetve a tanult idegen 

nyelven történő olvasás közötti különbségeket. Legyen képes ismert szavak néma olvasására és 

megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 

Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Legyen képes követni az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Legyen képes felfedezni az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Legyen lehetősége az önálló célnyelvi olvasás élményét megtapasztalni. 

Íráskészség: A tanuló legyen képes észrevenni az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven 

történő írás közötti különbségeket.  A tanuló ismerje az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során legyen képes lemásolni, illetve leírni rövid szavakat, 

mondatokat. Minta alapján legyen képes kiegészíteni egy rövid, egyszerű válaszlevelet. 

Legyen képes bekapcsolódni írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

4. osztály 

Hallott szöveg értése: Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. A tanuló követi a nonverbális elemekkel 

támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-

egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. Felismeri rövid, egyszerű 

szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra 

következtetni.  

 

Szóbeli interakció: Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az 

interakciót igénylő tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel 

támogatva. Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett 
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kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket 

folytat társaival a tanult témákról. Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.  

Összefüggő beszéd: Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. A tanuló elmond rövid, egyszerű 

szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. Számára ismert 

témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél röviden, 

összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva. A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi 

eszközökkel. Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására.  

Olvasott szöveg értése: Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló 

természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. A tanuló észreveszi az 

anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes 

felolvasására. Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  Követi az ismert témákról 

elhangzó szöveg írott változatát. Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.  

Íráskészség: Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve 

a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve 

leír rövid szavakat, mondatokat. Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Vizuális kultúra: 

1-2. osztály 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése.  

Színdifferenciáló képesség. 

Az illusztráció elemi fogalmának értése. 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hősök, 

ártók, bajkeverők, segítők), természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, vizek, 

bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) 

emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben. 
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3-4.  osztály 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismerése és használata. 

Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás 

használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése és használata. Színek 

érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. 

Műalkotások csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek alkalmazása. 

Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és 

reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. 

Vizuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és 

megjelenítése. 

Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A személyes közvetlen 

kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése. 

Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó folyamat 

lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak 

felismerése, csoportosítása. 

 

Ének-zene 

 

1.évfolyam 

 

- A tanulók 10 dalt és gyermekdalt/mondókát  elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből. 

- Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.  

- A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik. 

 

2.évfolyam 

 

Éneklés:20 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezetből, egységes 

hangszínnel, helyes levegővétellel. A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, 



204 

 

mozgásanyagának megfelelő ritmusú és tempójú előadása. Kifejező szöveghű éneklés, a dalok 

ritmusának, hangulatának megfelelően. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. 

Improvizáció:Saját név ritmikai és dallami megjelenítése. 

Zenehallgatás:A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. 

Zenei ismeretek:A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről. A vonalrendszer 

ismerete. Ritmusírás. 

 

3.évfolyam 
Éneklés: A dalanyagból kiválasztott 10 dal éneklése emlékezetből, a tanult technikai 

megoldások, tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával. 

Improvizáció: Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése. 

Zenehallgatás: A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. A megismert kórustípusok 

hallás utáni megnevezése. 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Ritmusképletek elrendezése, ütemmutató szerint. 

 

4.évfolyam 
Éneklés: A dalanyagból kiválasztott 10 magyar népdal, műdal éneklése emlékezetből. 

A Himnusz szöveghű éneklése.  

Improvizáció: Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem 

terjedelemben. 

Zenehallgatás: A meghallgatott zenés mesék felidézése. A tanult népdalok felismerése 

zeneművekben, feldolgozásokban. 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek 

felismerése és megszólaltatása kottaképről.  

 

 

Életvitel és gyakorlat 

 

1. évfolyam 

Tudjon hosszúságot, nagyságot összehasonlítani.

Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása.

A célnak megfelelő munkaeszköz használata.

Nevezzen meg néhány az anyaghoz kapcsolódó foglalkozást.

Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon.

Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes

használatára. 

Tudjon alaprajzot készíteni körvonalazással.

Tudjon síkban egyéni elképzelés alapján építeni.

Tudja a szülei foglalkozását.

Ismerje az alapvető egészségügyi követelményeket, és azokat alkalmazza is a

mindennapi életben. 

Ismerje a lakás berendezési tárgyait és azok rendeltetésszerű használatát.

Ismerje a célszerű takarékosság néhány szabályát.

 

2. évfolyam 

Legyen képes térben építeni.

Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát.

A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete.

A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata.

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete.

Higiénés szokások a táplálkozásban, öltözködésben.
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Ismerje a pénz szerepét (a családban).

Legyen tisztában azzal, hogy mi hol kapható (bélyeg – posta, tej – ABC).

Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot a gyakorlatban.



 

 

3. évfolyam 

Egyszerű makett készítése. 

Ismerje és alkalmazza a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait.

Ismerje néhány élelmiszer élettani hatását.

Ismerjen néhány népi hagyományt.

Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása.

Ismerje a lakás belső tereinek funkcióit.

Baleset, betegség esetén tudja, mit kell tennie.

Tudja a leggyakoribb betegségek megelőzésének módjait.

A tiszta környezet iránti igény mind az iskolában, mind otthon.

A háztartási munkát megkönnyítő szolgáltatások szerepe.

Ismerjen fel néhány – a háztartásban nélkülözhetetlen – alapvető szerszámot, eszközt.

 

4. évfolyam 

 

Alaprajz, nézetrajz készítése önállóan.

Mérés centiméteres pontossággal.

Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása.

A lakás belső terei, azok funkciói.

Önellátás otthon, iskolában, segítés.

Ésszerű takarékosság idővel, pénzzel, energiával.

Jártasság a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.

Az egészséges életmód elemi szabályának ismerete.

A teendők megnevezése egyes betegségeknél – a mentők telefonszáma.

Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és használatát

 

 

Felső tagozat és gimnázium 

Magyar nyelv és irodalom  

Irodalom  

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum három feladatból áll: 

stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem 

feltétlenül egyetlen alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot a vizsgázó.  

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont, ezen belül 10 pont stílustörténet, 10 pont 

irodalomelmélet, 20 pont az alkotóról adott felelet, 10 pont az előadásmód és forma értékelése. 

Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.  

 

Magyar nyelv  

Írásbeli vizsgaforma, amely 75%-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon.  

Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő 

feladattípusok illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, 
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láncfeladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel 

kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap.  

Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár 

(három helyesírási hibaként 1-1 pont; a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján 

történik). Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik.  

 

Történelem  

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az érettségi 

vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében és formájában 

kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát figyelembe véve.  

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből áll. 

A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket 

tartalmaznak. A két esszé közül az egyik egyetemes történeti, a másik magyar történelmi témát 

kell, hogy felöleljen. Az esszék formája és értékelése megegyezik az érettségi vizsga 

dolgozatainak formájával és értékelésével. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.  

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat kap, 

amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt.  

A vizsga pontjainak megoszlása:  

Írásbeli vizsgarész: 60 pont, ebből a rövid választ igénylő feladatokkal 30 pontot, a kifejtendő 

feladatokkal 2 x 15 = 30 pontot lehet elérni. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az 

összes elérhető pontszám 100 pont. 

 

Idegen nyelvek  

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri a 

megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az érettségi vizsga követelményei és feladattípusai 

szerint, tetszőleges választás alapján, a hangsúlyt a nyelvhelyességi feladatokra helyezve. A 

tanuló – a fogalmazási feladat kivételével – nem használhat segédeszközt, a fogalmazási feladat 

megoldásakor szótár használata megengedett. Az írásbeli vizsga 45 perces, az elérhető pontszám 

80 pont.  

A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy szituáció 

eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbeli 

vizsgán 20 pontot lehet elérni.  

 

Matematika  

A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap 

tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább öt, de legföljebb hét feladatból áll, amelyek tananyaga a 

félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. A feladatok közül két feladat 

az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, legalább három (egy 

vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb 

feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat könnyebb (rutinfeladatok), 

legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.  

 

Fizika  

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll. A fizika szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. 

A tétellap két részből áll, mindkét része egy–egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az 

azzal kapcsolatos kísérleteknek az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek 

ismertetését tartalmazza.  

 

Biológia  

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll.  
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A szóbeli vizsgán a középszintű érettségi követelményeknek (fakultáció esetén az emelt 

szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli 

tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható.  

 

Kémia  

A kémia vizsga szóbeli vizsgarészből áll.  

A szóbeli vizsgán a középszintű érettségi követelményeknek (fakultáció esetén az emelt 

szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli 

tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható.  

 

Földrajz  

A földrajz vizsga egy szóbeli vizsgarészből áll.  

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll. Az egyik 

kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a 

tanuló már rendelkezik a megfelelő ismeretekkel. Ennek hiányában az adott tananyag két 

legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat 

legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak.  

 

Testnevelés  

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az érettségi 

vizsgakövetelményeknek az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire 

épül. A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják 

be sportáganként. A gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 120 perc. A 

gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, 

labdajátékok közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül. 

 

Ének–zene  

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll össze; írásbeli, szóbeli, és gyakorlati részekből. A 

vizsga ének-zene tantárgyból teljes mértékben az érettségi vizsgakövetelményeknek az adott 

félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül.  

Az írásbeli feladatnál egy négysoros magyar népdal betű, vagy számkottáját kell átírni a 

menzurális hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat 

elvégzéséhez csak ceruza használható! Időtartama maximum 20 perc, a kapható pontszám 30 

pont.  

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a népdalelemzés, 

három a műzeneelemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző zenetörténeti korok 

témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 40 pont.  

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított, (legalább 10 

népdalból vagy műdalból álló listából) a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el kell 

énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. A 

maximálisan elérhető pontszám 30 pont.  

 

Informatika  

A informatika vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. Időtartama 

45 perc. A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: Legalább két, de legföljebb három 

(egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A feladatok közül egy feladat egy összetett 

problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező 

időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb feladat megoldását várja el (rutinfeladatok). A 

következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó.  
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Rajz és vizuális kultúra  

Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb 

művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül négy feladat a művészettörténeti ismeretek, 

alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, egy feladat pedig a vizsga tárgyát 

képező időszak építészeti, szobrászati, festészeti, vagy iparművészeti alkotásának elemző 

bemutatását kéri számon. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható pontszám 40 pont.  

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A 

tétellap egy rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi-axonometrikus-perspektivikus), vagy 

egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján. A gyakorlati vizsga részét képezi 

egy minimum öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) munkáiból. A 

gyakorlati vizsgarészre a tanuló 60 pontot kaphat, ebből 20 pont a benyújtott portfolió maximális 

pontszáma. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, körző, egy 

derékszögű és egy bármilyen vonalzó.  

 

Művészetek  

A vizsga 45 perces írásbeli és egy 60 perces gyakorlati vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a gyakorlati vizsgára 40%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll. A feladatok közül három feladat a mozgókép és 

médiaismeretek tantárgy, alapfogalmait, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, két feladat 

pedig kreatív alkotó munkát igényel. Képről újságcikk, illetve egyszerű jelenet forgatókönyv- 

szerű feldolgozása.  

A gyakorlati vizsgán három tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A tétellap egy 

tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján, választott technikával. A gyakorlati vizsga 

időtartama 60 perc. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es, vagy A3-as rajzlap, 

továbbá a választott technikához szükséges eszközök. 

 

 
 


