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I. AZ INTERNATIONAL SCHOOL OF BUDAPEST NEVELÉSI 
PROGRAMJA 

 

 

1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 

 

1.1 Az International School of Budapest pedagógiai alapelvei 
 

Az International School of Budapest küldetése, hogy magas színvonalú, kiegyensúlyozott, az egyéni képzési 

szükségleteknek megfelelő oktatást nyújtson, mely a gyermekeket felkészíti az élethosszig tartó tanulásra 

mind a helyi, mind pedig a nemzetközi közösségekben. 

Célunk, hogy meghozzuk a diákok kedvét a tanuláshoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőlük, hogy élvezzék és 

értékeljék saját tanulmányi fejlődésüket, és hogy ezáltal olyan magabiztos és sikeres felnőttekké váljanak, 

akik tehetségüket teljes mértékben kibontakoztatják és elérik a saját maguk elé kitűzött céljaikat. Hisszük, 

hogy a gyermekek legjobban egy pozitív, biztonságot adó, együttműködést és támogatást nyújtó 

környezetben tudnak fejlődni, ahol a tanuló, a szülő és a tanár egymás partnerei a tanulási folyamatban. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy iskolánk nem csupán a teszteken elért eredmények tökéletesítését ösztönzi, 

hanem igyekszik megteremteni diákjai számára a sikeres életvezetési készségek elsajátítását. 

Legfőbb oktatási elvünk, hogy a nálunk tanuló gyermekeket ne csak tanulmányi téren fejlesszük, hanem 

felkészítsük őket az életre is. Hisszük, hogy az ember tehetségét úgy lehet maximálisan kibontakoztatni, ha a 

személyiségét és az életvezetési kompetenciáit is a lehető legnagyobb mértékben fejlesztjük. Iskolánkban a 

lexikális/tudás alapú és a kompetencia/készség alapú fejlesztés egymás melletti alkalmazása különös 

hangsúlyt kap azáltal, hogy a gyermekek egyszerre tapasztalják meg a magyar illetve az angolszász 

metodikára épülő tantervek irányvonalait. Úgy gondoljuk, hogy a két módszer együttes alkalmazása 

maximális hatékonyságot nyújt a gyermekek tudás- és készségbeli fejlődésében.  

Hiszünk továbbá a differenciált oktatás hatékonyságában, hogy minden gyermeknek másra van szüksége 

ahhoz, hogy elérje tanulási lehetőségeinek a csúcsát. 

Pár gondolat, amely összefoglalja, hogy mit tartunk fontosnak az ISB-ben: 

 az egyéni figyelem lehetőségének megteremtése a kis létszámú osztályokkal 

 szöveges értékelések és szelíd értékelési eljárások a belülről jövő, természetes érdeklődés és 

tudásvágy megőrzésére és a tanulási kedv fenntartására és ösztönzésére 

 az önállóság, kreativitás, problémamegoldás és érvelés fejlesztése projektmunkák és egyéb 

feladatok által 

 pozitív motiváció és támogató légkör a minél jobb teljesítményre való ösztönzésre és az önbizalom 

kiépülésére 
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 a tanórákon való közvetlen hangulat megteremtése minden tanuló órai munkába való bevonása 

érdekében 

 kommunikációs és előadó készségek fejlesztése rendszeres egyéni és csoportos szereplések által 

 a teljesítmény önálló felmérésének képessége és a tudatos tanulás fejlesztése a 

személyiségközpontú oktatás által 

 kedves, bátorító és gondoskodó tanári hozzáállás a biztonságérzet kialakítására 

 a dicséret előnyben részesítése a jó viselkedésre való ösztönzésnél 

 az egymással való kommunikáció, és együttműködés fejlesztése a csoportmunkák alkalmával 

 a változatos iskolai szakkörökön keresztül a gyermekek egyéb készségeinek a fejlesztése 

 az elfogadás, a tisztelet és a másokban rejlő értékek felismerése, megbecsülése a különböző 

kultúrák megtapasztalása és egymás mellett élése által 

 néhány napjainkban fontossá vált témakör (pl. egészségtudatosság, környezetvédelem stb.) 

kiemelése és a változatosság megteremtése a tematikus hetek által 

 megfelelően képzett tantestület kialakítása az oktatás hatékonyságára 

 

1.2 Az International School of Budapest értékei 
 

Oktatásunkon keresztül az alábbi értékeket közvetítjük diákjaink számára: 

 Felelősség tetteink iránt a társainkkal, szüleinkkel, kisebb és nagyobb közösségeinkkel szemben 

 Becsületesség és mások iránti tisztelet 

 Az eltérő háttérrel és kultúrával rendelkező emberek elfogadása, megértése és megbecsülése 

 Kezdeményező készség, proaktivitás és hatékony kommunikáció 

 Közösségi együttműködés, hozzájárulás és csapatmunka 

 Önállóság, kreativitás, problémamegoldás és kritikus gondolkodás 

 Öntudatosság, elkötelezettség és felelősségteljes viselkedés a tanulmányi fejlődés és egyéb célok 

tekintetében 

 

1.3 Célok, feladatok, eszközök, eljárások 
 

Az oktatás kiegyensúlyozott, a tantestület által rendszeresen felülvizsgált, a magyar kerettantervekre épülő 

helyi tanterv alapján folyik. A helyi tanterv egyensúlyt teremt a magyar, illetve angol nyelven tanított 

tantárgyak tananyag megosztásában, illetve óraszámában. A helyi tanterv beépíti az oktatás anyagába a 

magyar és a célnyelvi kultúra hagyományait. Az iskolai közösség tiszteletben tartja a multikulturális tanulói 

és tantestületi közösség kulturális hagyományait. Olyan iskolai légkört alakítunk ki, melyben a jól felkészült 

és több éves tanítási tapasztalattal rendelkező oktatói testület folyamatosan fejleszti tudását (módszertani 

továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai tapasztalatcserével) és mindig tudása legjavát adja az 

osztályteremben. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit és fejlődési szintjét. Az oktatást 

ehhez mérten differenciáljuk, különös tekintettel az eltérő mértékű célnyelv ismeretre. Az iskola tárgyi- és 

eszközfeltételeit oly módon biztosítjuk és fejlesztjük, hogy az szolgálja a magas színvonalú oktatás 
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megvalósítását. A szülőket partnereinknek tekintjük a gyermekek tanulmányi előmenetelének 

előmozdításában és nevelésében. Az iskolában folyó két tanítási nyelvű oktatás és nevelés elősegíti, hogy a 

képzésben részt vevő gyermekek nyelvükben és gondolkodásukban is kétnyelvűvé váljanak, nemzeti 

hovatartozásukat megbecsülő, multikulturális nyitottságú polgárai lesznek Magyarországnak vagy a világ 

más egyéb országainak. 

További céljaink: 

 minden tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hassa át 

 a tanításnak az ismeretnyújtáson kívül azoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére kell 

irányulnia, amelyek lehetővé teszik az ismeretek önállóan történő elsajátítását, alkalmazását 

 a nevelő-oktató munka építsen a tanulók együttműködési készségére és akaratára 

 segítsük elő az önálló tanulás képességének a megszerzését 

 tegyük motiválttá a tanulókat a tudás megszerzésében olyan tanítási-tanulási folyamatok 

megszerzésével, amelyek a tanító-tanuló, tanár-tanuló együttes munkájára, valamint a tanulói 

cselekvések sorozatára építenek 

 célunk olyan személyiségek nevelése, akik megtanulják kezelni az őket ért kihívásokat, megoldani a 

konfliktusokat, és akikben kialakul az egészséges versenyszellem 

 a tárgyi tudás mellé a tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek 

segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja 

 intenzív differenciálással, fejlesztéssel felzárkóztatjuk a lemaradó tanulókat, illetve segítjük a 

tehetségeseket a kibontakozásban 

 fontos, hogy a tanulók megismerjék és betartsák azokat az alapvetőbb emberi, magatartási 

normákat, amelyekkel képesek az egymás iránti toleranciára, a közösségben való együttélésre, 

illetve beilleszkedésre 

 a tanulók tegyenek szert olyan használható tudásra, amellyel a magasabb iskolatípusba való lépés 

biztosított, és amellyel képesek az állandóan változó világban való eligazodásra, illetve 

képességeiknek megfelelő pályaválasztásra 

 a szülőkkel olyan szemléletben kívánunk együttműködni, hogy azok érezzék a pozitív céljaink és 

érdekeink közösek 

Fontos számunkra, hogy iskolánkban olyan légkört teremtsünk, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

Ennek érdekében: 

 A tanulók személyiségjegyeit tiszteletben tartjuk 

 A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 

 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítésére, tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban 

 Az iskola életében szeretetteljes, emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk tanuló és tanuló, 

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

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
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Elsődleges célunk, hogy tanulóinkat ne csak oktassuk, hanem neveljük is iskolánkban.  Nevelőink szellemileg, 

erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. E feladatunk 

kiemelt jelentőséggel bír annak következtében is, hogy az iskola szervezeti felépítése révén a gyermekek a 

nap legnagyobb részét az iskolában és nem szüleikkel töltik.  Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülőket 

kapcsolatunk legelején meggyőzzük arról, hogy csak úgy tudunk egészséges lelkű, intelligens embert nevelni 

gyermekeikből, ha ezt a feladatot közösen vállaljuk fel, kölcsönösen támogatjuk egymást a gyermekek 

érdekében.  Gyermekeinket mindenekelőtt arra ösztönözzük, hogy tanulják meg felismerni saját értékeiket 

és elismerni mások értékeit is.  Egymáshoz nyitottan, megértéssel és toleranciával forduljanak, tudják 

elfogadni az egyes emberek és népek másságát, különbözőségét, válasszák a rácsodálkozást az elítélés, 

leszólás helyett.  Nemzetközi iskola részesei lévén ezeknek a törekvések különös fontosságot tulajdonítunk. 

Tanulmányi téren a hangsúlyt elsősorban arra helyezzük, hogy a tényanyag elsajátítását csak kiindulási 

alapnak tekintsék a problémamegoldás folyamatában.  Váljanak képessé a problémák elemeinek 

analizálására, rendszerezésére, felvázolására, a lehetséges megoldási módok megtalálására, értékelésére és 

végül tudjanak dönteni, döntésüket megindokolni, az eredményeket felvázolni, összegezni és szükség esetén 

tanulják meg felülvizsgálni, illetve felülbírálni azokat. 

A negyedik évfolyam végére szeretnénk elérni, hogy tanulóink: 

 képesek legyenek udvariasan, kulturáltan, alkalomhoz illően viselkedni társaikkal, tanáraikkal, 

szüleikkel, az iskolában és az iskolán kívül 

 tanuljanak meg figyelemmel fordulni feladatuk felé 

 tanulják meg önállóan megoldani a feladatokat, illetve kérdezni, ha segítségre van szükségük 

 az ismeretszerzést tekintsék élménynek és kihívásnak 

 értékeljék a pontos, rendezett munka fontosságát 

 tudjanak őszintén, sportszerűen viselkedni társaikkal 

 tudják elfogadni az eredményeket és a kudarcokat 

 tudják megfogalmazni véleményüket 

 érezzék szükségét az aktív részvételnek a közösségben 

 legyenek büszkék, hogy ebbe az iskolába járnak 

 lássák az önzetlen segítség fontosságát  

A nyolcadik év végére szeretnénk elérni, hogy tanulóink 

 tudjanak értelmes célt kitűzni saját maguk elé 

 megértőek és segítőkészek legyenek társaikkal, a felnőttekkel és a kisebb gyerekekkel elsősorban 

 tudjanak megoldani bonyolult feladatokat is kitartással és alapos kutatómunkával 

 munkájuk eredményét tudják önállóan rendezni, és tetszetősen, érdekesen bemutatni másoknak 

 ismerjék fel az aktív közösségi szereplés fontosságát 

 tanuljanak meg kezdeményezni és kezdeményezésüket meg is valósítani, véghez is vinni 

 tudják megkülönböztetni az erkölcsileg jót a helytelentől 

 tudják megfogalmazni gondolataikat a nyilvánosság előtt is 

E célok elérése érdekében tanáraink nagyon fontosnak tekintik, hogy saját maguk jó példát állítsanak a 

tanulók elé, hogy olyan légkört teremtsenek az iskolában és osztályukban, mely meleg, barátságos, megértő 

és inspiráló.  Az iskola számos lehetőséget nyújt már az alsó tagozattól kezdve, hogy a gyerekek 
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bemutathassák az iskola közössége előtt munkájukat, szerepelhessenek a nyilvánosság előtt.  Tanáraink azt 

vallják, hogy amíg az iskolában tartózkodnak, a tanulók rendelkezésére állnak kérdéseik megválaszolására.  

Ugyancsak mindig készek a gyermekek előrehaladását az osztályban tanító tanárkollegákkal megbeszélni.   A 

két féléves írásbeli értékelés, valamint az ezt követő tanári fogadóórák alkalmat adnak a problémák 

felvetésére és azok megoldására javaslat kidolgozására is.  A szülők, illetve a tanulók az iskola igazgatójához 

és igazgatóhelyetteseihez is bizalommal fordulhatnak.  Iskolai nevelésünk egyik alapelvének tekintjük, hogy 

bár a határozott határvonalak meghúzása elengedhetetlen része a nevelés folyamatának, a dicséret és a 

bíztatás az, mely elsősorban ösztönöz a helyes viselkedésre és a kiemelkedő eredmények elérésére. Legyen 

túlsúlyban a diákok értékelésében az elismerés és a jutalmazás a büntetéssel szemben, ennek megfelelően a 

pozitív viselkedési szokások kialakítása és megerősítésére helyezzék a hangsúlyt nevelőink. 

 

3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 
Egészséges táplálkozás, egészséges életmód és környezettudatos nevelés 

 Iskolánk csatlakozott az iskolagyümölcs programhoz, így tanulóink minden nap friss gyümölcshöz 

jutnak 

 Az étkeztetést minőségi vásárolt szolgáltatás útján biztosítjuk, így az egészséges táplálkozási 

szokások gyakorlati kialakítását segítjük a minél kevesebb fehér cukor, fehér liszt és só használatával 

 Tízórai és uzsonna szünet megszervezésével biztosítjuk a nyugodt, kulturált étkezés lehetőségét 

 Biológia-egészségtan órákon az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó ismeretek feldolgozása 

 Egészséges életmódra ösztönző projekthét szervezése, ahol a gyermekek gyakorlati tudást 

szerezhetnek az egészséges táplálkozásról, életmódról és a környezet aktív védelméről 

 A tanulók napi egészséges folyadék fogyasztásának elősegítése minden osztályteremben a 

folyamatosan biztosított ásványvíz által 

 Az International School of Budapest a gyermekek számára ideális környezetben, jó levegőn, autós 

utcai forgalomtól mentes helyen fekszik, a Normafa szomszédságában, így a gyermekek élvezhetik 

az erdei környezet és a város legalacsonyabban szennyezett levegőjének előnyeit 

Mindennapos testnevelés 

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását iskolánk változatos és sokoldalú mozgásformák által 

biztosítja tanulóinak, ezzel is elősegítve, hogy életre szólóan megszeressék a sportot és az ehhez kapcsolódó 

egészséges életformát. Ld. még II. Rész 5. Pont. 

Testi – lelki egészség megőrzés 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes és biztonságérzést árasztó légkör kialakítása az egész 

iskola területén 

 Az iskola belső tereinek, osztálytermeinek alakítása, otthonosabbá tétele játékokkal, színes 

dekorációkkal 

 Az iskola udvarának barátságosabbá tétele fákkal, virágokkal, játékokkal 

 A tanulók sikerélményhez juttatása a tanórákon, valamint a gazdag és változatos szabadidős 

programokon 

 A dicséretek és jutalmazások kiemelt szerepének hangsúlyozása 
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 A mindennapi művészeti nevelés megvalósítása tanórákon, napköziben, projekteken, 

rendezvényeken 

Személyi higiénia-egészség megőrzés 

 Tanulóink részvétele a törvény által előírt szűrővizsgálatokon 

 Iskolaorvos további tanácsadása a szűrővizsgálatok során felmerült kérdéskörökkel kapcsolatban 

 Iskolai tájékoztató levél az esetlegesen kialakuló fertőző betegségekkel kapcsolatban a fertőzöttség 

minimális szinten tartása érdekében 

 Környezettudatos szellőztetéssel, kötelező kinti szünet szervezésével, napközis foglalkozások 

napirendjével igyekszünk a szabadlevegőn tartózkodást biztosítani 

 Tanórai felvilágosító munkával, plakátokkal, és a gyakori kézmosás motiválásával hívjuk fel a tanulók 

figyelmét a betegségek megelőzésére 

 A kötelező a váltócipő használatának betartatása 

Bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése 

 A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskolában és az udvaron 

 Iskolánkban egész napos portás biztosítja, hogy a gyermekek ne hagyhassák el szülői felügyelet 

nélkül az iskolát, továbbá, hogy illetéktelen idegenek ne léphessenek be épületünkbe 

 A biztonság további biztosítása érdekében biztonsági kamera rendszert használunk az épületek 

előtti terek és az udvar megfigyelésére 

 Az agresszív viselkedést és trágár beszédet kiemelten kezeljük, jelenlétüket minden eszközzel 

megpróbáljuk elkerülni 

 Óráinkon megtanítjuk, a mindennapokban megköveteljük az erőszakmentes kommunikációt, illetve 

a konfliktuskezelés módjait, technikáit 

 A helyes magatartási formák ösztönzése a PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) 

rendszer segítségével történik 

 Az osztályfőnökök a reggeli első órák előtti regisztrációs beszélgetések, közösségi programok és az 

erkölcstan órák alkalmával beszélik meg a tanulókkal az elvárt magatartási szabályokat és a 

közösségi viselkedés normáit. 

 

4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Az iskola a család után a második legfontosabb hely, közösség, amely döntő befolyást gyakorol a felnövekvő 

gyermekek gondolkodására, világlátására, világnézetére, életpályájára. Az alapfokú oktatás a gyermekekkel 

a leghatékonyabb korban foglalkozik. 

Kis iskola lévén a közösségnek az ISB-ben egészen más jellege van, mint egy több száz fős intézmény 

esetében.  Iskolánk egyik nagy előnyeként emelhetjük ki a személyes kötődések meglétét.  A személyes, 

sokszor baráti viszony a gyerekekkel és a szülőkkel azt az üzenetet közvetíti a gyerekek és szüleik felé, hogy 

mindegyikük az iskolai közösség fontos tagja, részese az ott történteknek, véleményük fontos a tanárok és az 

iskola vezetősége számára. 
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Tanulóinkra általában jó hatással van, amikor azt látják, hogy szüleik nagy számban részt vesznek az iskolai 

rendezvényeken, szívesen áldozzák fel szombatjukat az iskola futballcsapatának mérkőzése, vagy egy 

iskolakertben rendezett grillsütés miatt.  Iskolánk mintegy nagy családként működik, ezért fontosnak tartjuk, 

hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogy nem elég önmagukra figyelni, hanem azt is vegyék észre, ha 

társuk, vagy egy kisebb gyerek segítségre szorul fizikailag vagy feladatában.  A közösség érdekében vállalt 

feladat mindig dicséretben részesül az igazgató részéről az iskola nyilvánossága előtt –, amelyet nemcsak 

kimagasló tanulmányi teljesítményért, hanem kiemelkedő közösségi munkáért, vagy segítőkész 

viselkedéséért is kaphat bárki. 

A rendszeres tanulmányi kirándulások során a tanulók a tágabb környezetben elvárt viselkedésformákat is 

elsajátíthatják – elvárjuk, hogy a tömegközlekedési eszközökön, a múzeumokban kulturáltan viselkedjenek.  

Az ilyen alkalmak erősítik bennük a közösséghez tartozás tudatát és azt a célunkat támasztja alá, hogy 

amikor kilépnek az iskolából, viselkedésükkel nemcsak magukat, családjukat – a mi iskolánk esetében 

sokszor népüket – képviselik, hanem az iskola közösségét is. 

Ugyancsak a közösségi érzést hivatott növelni a más iskolákkal együtt szervezett rendezvényeken való 

részvétel (tanulmányi- és sportversenyek, közös kiállítások, szereplések). 

Fontosnak tartjuk, hogy miközben hangsúlyosan a dicséretet tartjuk a leghatékonyabb fegyelmezési 

módszernek, a közösségi viselkedés iskolánkban elvárt szabályait a legkisebbekkel is tudatosítjuk, a 

társakkal, tanárokkal, szülőkkel, az iskola dolgozóival szembeni udvarias, tiszteletteljes viselkedést minden 

helyzetben megköveteljük. 

A közösségi nevelés célja: 

 A tanulók szocializációjának hatékony elősegítése 

 Az egyén képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül 

 A jogok és kötelességek gyakorlásának biztosítása a közösségen belül 

 Erkölcsi, társadalmi magatartás- és tevékenységformák szokássá, majd belső szükségletté alakítása 

(segítőkészség, megértés, empátia, tolerancia stb.) 

 Az egyéni és közösségi érdekek összhangba hozása szükségességének felismertetése 

 A megtartó emberi kapcsolatok biztosítása, a kapcsolatteremtés módjainak elsajátítása 

Az iskola tanulói közösségének fejlesztésével kapcsolatos feladatok: 

 a közösségi nevelés, mint közvetett nevelési hatás terjedjen ki a csoport minden tagjára 

 a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vétele a közösségek fejlesztésénél 

 a közösségi lét folyamatos gyakorlása színes és változatos iskolai tevékenységeken, programokon 

keresztül 

 iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezése az éves munkatervben meghatározott módon 

 az iskola hagyományainak ápolása 

 a tanulmányi-, kulturális- és sporteredmények iskolaközösség előtti ismertetése, elismerése 

 osztályok közötti kapcsolatok erősítése, közös rendezvények, tevékenységek révén 

Osztályközösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok, amely elsősorban az osztályfőnökök felelőssége és 

feladata: 
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 a spontán szerveződött osztályokból valódi közösséget formáljanak 

 az osztály rendezvényeinek megszervezése életkortól függően, a tanulók egészének bevonásával, 

nagyobb önállóság biztosításával 

 felelősök rendszerének felállítása demokratikus választások útján 

 a jogok és kötelességek megismertetése a házirend útján, ill. ezek gyakorlásának biztosítása 

 a diákok egyre nagyobb mérvű bevonása a tervezés, döntés, szervezés, az értékelés, ellenőrzés 

folyamatába 

 egyéni arculat, hagyományok kialakítása az osztályközösségen belül 

 az iskolai rendezvényeken való aktív részvétel, az osztály képviseletének biztosítása 

Beilleszkedési problémák kezelése 

Viszonylag kis közösség lévén a közösségi beilleszkedés problémái elenyészőnek mondhatóak iskolánkban.  

Ami mégis problémát okozhat, az az iskola nemzetközi jellegéből fakad és elsősorban a gyermekek nyelvi 

ismeretszintjével áll összefüggésben.  Ezekben az esetekben a nemzetközi iskola tapasztalatait hívjuk 

segítségül, ahol nagy gyakorlattal rendelkeznek a nyelvtudás hiányával küszködő gyermekek beillesztésével.  

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyéni figyelem, az intenzív, koncentrált nyelvtanítás, a zene, a 

képzőművészet, a játékos testnevelés foglalkozások eszközeinek felhasználása, valamint a befogadó, meleg 

atmoszféra minden esetben segített a gyermekek beilleszkedésében.  Figyelembe kell venni természetesen, 

hogy a beszokás, a nyelvtanulás és a közösséghez alkalmazkodás tempója egyénenként nagyon eltérő lehet, 

semmiféle időkeretet nem lehet szabályként, illetve mérceként felállítani. 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 
tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 
Az ISB egységes nevelőtestülete az alábbiakkal segíti az iskola küldetésének teljesülését: 

 szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben, 

 gyermekközpontú környezetben, 

 személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal, 

 testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni 

tudó, 

 az iskolához, a családhoz erősen kötődő, önálló tanulásra, önnevelésre való képességgel,  

 valamint korszerű ismeretekkel és biztos készségekkel rendelkező 

ifjúság nevelése, akik kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval, nyelvtudással, 

informatikai alapképzettséggel), szilárd alapműveltséggel rendelkeznek, és sikeresen folytathatják 

tanulmányaikat bármely középfokú iskolában. 

A fenti szándékok megvalósítása érdekében tantestületünk partnerközpontú, a nevelés és oktatás 

színvonalát állandóan fejlesztő minőség-centrikus szervezetben dolgozik. Célunk, hogy iskolánk megfelelő 

rangú, egyéni arculattal rendelkező, elismert iskolává váljon. 

Iskolánkban az informatika, a dráma, a magyar és angol ének oktatása, a rajz és vizuális kultúra, a könyvtári 

szolgáltatás, a változatos szabadidős és sporttevékenységek, a kulturális rendezvények, a színes szakköri 
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választék, a különböző versenyeken való részvételi lehetőség mind tanítványaink tehetségének felismerését, 

azok kibontakoztatását szolgálják.  

 

5.1 Pedagógusok feladatai, pedagógus hitvallás 
 

Tantestületünk pedagógiai alapelve, hogy minden gyermek rendelkezik valamilyen tehetséggel, s ennek 

kibontakoztatása elsődleges feladata. Törekszünk arra, hogy minden gyermek megkaphassa a neki 

megfelelő nevelést, gondoskodást, amely nem ugyanazt adja az egymástól különbözőknek, hanem éppen 

azt, ami neki való, ami a legjobban motiválja, legjobban fejleszti őt. Ennek következetes érvényesítésével 

tudjuk tanítványainkat egyéni sikerélményhez juttatni. 

Az iskola mindennapi életét úgy szervezzük meg, hogy a gyermeknek és felnőttnek egyaránt érzelmi 

biztonságot nyújtson. Az iskola értékrendjét, belső klímáját és a környezetre gyakorolt hatását a benne 

tanító pedagógusok határozzák meg, ebben rejlik a nevelőtestület felelőssége és hatékonysága.  

Intézményünk elvárja, pedagógusaitól, hogy szakmailag felkészülten, emberi- és etikai értékeket felmutatva, 

saját pozitív életpéldájukkal neveljék, oktassák a gondjaikra bízott gyermekeket. 

A szülők és a pedagógusok együttes feladata, hogy a gyermekeket megnyerjék és késztessék arra, hogy 

szorgalommal, fokozott erőfeszítéssel végezzék munkájukat. Pedagógusok és szülők közös feladata, hogy 

bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló szeretetteljes légkör vegye körül gyermekeinket.  

 

Pedagógus hitvallás 

 Természetes igényünk az állandó tanulás, az önképzés 

 Aktívan részt veszünk környezetünk alakításában 

 Ápoljuk testi és lelki egészségünket 

 Törekszünk a hibák megelőzésére, elkövetett hibáink kijavítását etikai kötelességünknek tartjuk 

 Segítjük tanítványainkat személyes konfliktusaik, problémáik megoldásában 

 Tiszteletben tartjuk tanulóink egyéniségét, emberi méltóságát 

 Nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést tanítványaink között 

 Segítjük a tanulók pályaválasztását 

 Színes iskolai programok, rendezvények szervezésével neveljük tanulóinkat 

 Alkotó módon, felelősségteljesen veszünk részt az iskolai dokumentumok elkészítésében 

 Nyitottak vagyunk a sajátunktól eltérő vélemények befogadására 

 Kiaknázzuk a dicséret motiváló erejét 

 Segítjük a tanulókat a szellemi, testi, erkölcsi fejlődésben 

 Támogatjuk tanulóink önmegvalósítását 

 Törekszünk a módszertani sokszínűségre 

 Motiváljuk tanulóink természetes érdeklődését és ösztönös tudásvágyát 

 Tanítványaink szüleivel a kölcsönös tiszteletre, megbecsülésre törekszünk 

 A szülőktől, pedagógusoktól kapott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük és megtartjuk 

 Fontos számunkra, hogy nyugalom, türelem és kiegyensúlyozottság jellemezze az iskolai életet 
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 A belső rend, fegyelem legyen meghatározó az iskolai élet minden területén 

 Érzelmi biztonság, szeretetteljes légkör hassa át a tanár-diák kapcsolatot 

 A szakmaiság erősítésével, az erkölcsi normák betartásával minden kolléga hozzájárul az intézmény 

hírnevének erősítéséhez 

 

5.2 Pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztályfőnöki munka tartalma, 
osztályfőnöki feladatok  

 

Pedagógusaink helyi intézményi feladatai illetve az osztályfőnöki feladatok összhangban vannak az ezt leíró 

általános munkaköri leírásokkal, amelyek a következők. 

 

Alsó-tagozatos pedagógus 

Az alsó-tagozatos pedagógus tanítói munkakörben dolgozik, az alsó-tagozatos munkaközösség tagja.  A 

pedagógus megbízását, szerződésének megújítását, illetve felbontását az International School of Budapest 

(továbbiakban ISB) vezetősége javasolja.  Munkaszerződését az iskola fenntartó Nemzetközi Oktatási 

Központ Alapítvány hagyja jóvá, munkaköri leírását az ISB vezetősége készíti el.  A pedagógus 

munkavégzésének helye az International School of Budapest (1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 21.).  

Munkaügyi kérdésekben a Munka törvénykönyve, illetve a hatályos Köznevelési törvény, illetve annak 

végrehajtási rendeleteinek szabályozásai vonatkoznak rá.   

A pedagógus munkáját az iskola igazgatójának általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi.  Pedagógiai 

és szakmai munkáját a két tanítási nyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettesek irányítása és ellenőrzése mellett 

végzi.  Heti munkaideje 40 óra, melyből kötelező óraszáma a jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint 

22 óra.  Az intézményben való tartózkodásának rendjét az ISB igazgatója határozza meg a Köznevelési 

törvény mindenkori szabályozása által meghatározott kereteken belül. A fenntartó előírhatja az iskolában 

tanító pedagógus számára a törvényben előírt óraszámú kötelező szakmai továbbképzésen való részvételt.   

Az alsó-tagozatos pedagógus: 

 az éves munkatervben meghatározott időre elkészíti a tanmenetet, ezt egyezteti a két tanítási 

nyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettessel, csoportjainak osztályfőnökével és az alsó tagozatos 

munkaközösséggel; 

 rendszeresen vezeti az osztálynaplót, illetve elvégzi a tanügyi adminisztráció egyéb feladatait; 

 bekapcsolódik az iskolában folyó tananyagfejlesztésbe; 

 az éves munkatervben meghatározott időpontokra elkészíti tanulóinak értékelését; 

 rendszeres feljegyzéseket készít az osztályába járó tanulók fejlődéséről, előmenetelükkel 

kapcsolatban rendszeresen egyeztet az osztályfőnökkel, a munkaközösség vezetővel és 

kéttannyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettessel; 

 a megszervezi az éves munkatervben meghatározott kirándulásokat, vetélkedőket, méréseket és 

tanulmányi versenyeket; 

 aktívan vesz részt az alsó-tagozatos munkaközösség és a nevelőtestület ülésein; 
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 biztosítja a rendszeres kapcsolattartást a gyermekek szüleivel; 

 ellátja a tanév elején megállapított folyosói, udvari és ebédfelügyelői ügyeleteket; 

 csoportjaiban felel az iskolai házirend betartatásáért, a rábízott tanulók kulturált viselkedéséért; 

 pedagógiai módszereiben szem előtt tartja az ISB nevelési programjában meghatározott és általa is 

elfogadott pedagógiai alapelveket; 

 differenciált figyelmet biztosít a kiemelkedően tehetséges és a tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek számára; 

 a tanulók munkáit dekoratívan mutatja be; 

 a Köznevelési törvény és az aktuális Tankönyvrendelet által meghatározott kereteken belül –a 

munkaközösségen belül egyeztetve– szabadon válogathat a tankönyvpiac kínálatából, választásáról 

az éves munkatervben megszabott időben tájékoztatnia kell a kéttannyelvű/nemzetközi 

igazgatóhelyettest és az alsó-tagozatos munkaközösséget. 

 

Felső-tagozatos pedagógus 

A felső-tagozatos pedagógus tanári munkakörben dolgozik, a felső-tagozatos munkaközösség tagja.  A 

pedagógus megbízását, szerződésének megújítását, illetve felbontását az International School of Budapest 

(továbbiakban ISB) vezetősége javasolja.  Munkaszerződését az iskola fenntartó Nemzetközi Oktatási 

Központ Alapítvány hagyja jóvá, munkaköri leírását az ISB vezetősége készíti el.  A pedagógus 

munkavégzésének helye az International School of Budapest (1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 21.).  

Munkaügyi kérdésekben a Munka törvénykönyve, illetve a hatályos Köznevelési törvény, illetve annak 

végrehajtási rendeleteinek szabályozásai vonatkoznak rá.   

A pedagógus munkáját az iskola igazgatójának általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi.  Pedagógiai 

és szakmai munkáját a kéttannyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettes irányítása és ellenőrzése mellett végzi.  

Heti munkaideje 40 óra, melyből kötelező óraszáma a jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint 22 óra.  

Az intézményben való tartózkodásának rendjét az ISB igazgatója határozza meg a Köznevelési törvény 

mindenkori szabályozása által meghatározott kereteken belül. A fenntartó előírhatja az iskolában tanító 

pedagógus számára a törvényben előírt óraszámú kötelező szakmai továbbképzésen való részvételt.   

A felső-tagozatos pedagógus: 

 az éves munkatervben meghatározott időre elkészíti a tanmenetet, ezt egyezteti a 

kéttannyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettessel, csoportjainak osztályfőnökével és a felső tagozatos 

munkaközösséggel; 

 rendszeresen vezeti az osztálynaplót, illetve elvégzi a tanügyi adminisztráció egyéb feladatait; 

 bekapcsolódik az iskolában folyó tananyagfejlesztésbe; 

 az éves munkatervben meghatározott időpontokra elkészíti tanulóinak értékelését; 

 rendszeres feljegyzéseket készít az osztályába járó tanulók fejlődéséről, előmenetelükkel 

kapcsolatban rendszeresen egyeztet az osztályfőnökkel, a munkaközösség vezetővel és két 

tannyelvű/nemzetközi igazgatóhelyettessel; 

 megszervezi az éves munkatervben meghatározott kirándulásokat, vetélkedőket, méréseket és 

tanulmányi versenyeket; 

 aktívan vesz részt a felső-tagozatos munkaközösség és a nevelőtestület ülésein; 
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 biztosítja a rendszeres kapcsolattartást a tanulók szüleivel; 

 ellátja a tanév elején megállapított folyosói, udvari és ebédfelügyelői ügyeleteket; 

 csoportjaiban felel az iskolai házirend betartatásáért, a rábízott tanulók kulturált viselkedéséért; 

 pedagógiai módszereiben szem előtt tartja az ISB nevelési programjában meghatározott és általa  

is elfogadott pedagógiai alapelveket; 

 differenciált figyelmet biztosít a kiemelkedően tehetséges és a tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekek számára; 

 a tanulók munkáit dekoratívan mutatja be; 

 a Köznevelési törvény és az aktuális Tankönyvrendelet által meghatározott kereteken belül –a 

munkaközösségen belül egyeztetve– szabadon válogathat a tankönyvpiac kínálatából, választásáról 

az éves munkatervben megszabott időben tájékoztatnia kell a kéttannyelvű/nemzetközi 

igazgatóhelyettest és a felső-tagozatos munkaközösséget. 

 

Alsó-tagozatos osztályfőnök 

I. Az osztályfőnökök kiválasztása, megbízása 
 
1.  Az osztályfőnököt – az iskolavezetés és a munkaközösség vezetők javaslata alapján – az igazgató bízza 
meg. 
2.  Osztályfőnöki megbízás az iskola főállású tanárának adható. 
 

II. Az osztályfőnök feladata 
 
1.  Tanulmányi téren 

- Figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését és tanulmányi eredményeit; 
- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét az egyéni fejlesztésre vagy tehetséggondozásra 

javasolt tanulókra; 
- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét a képességeikhez mérten nem megfelelő szinten 

teljesítő, vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulókra; 
- Számon tartja a tanulók hiányzását, figyelmezteti a szülőket a hiányzások következményeire; 
- Egyeztet a szaktanárokkal a tanulók napi terhelésének tekintetében; 
- Egyeztet a szaktanárokkal a tanulók érdemjegyeit és szöveges értékelését illetően; 
- Egyeztet a munkaközösség vezetővel és az iskolavezetéssel a tervezett tanulmányi versenyeken és 

egyéb szereplésen történő részvételre vonatkozóan; 
- Segíti a tanulókat a versenyekre és szereplésekre való felkészülésben; 
- Egyeztet az érintett szaktanárokkal, a munkaközösség vezetővel és az iskolavezetéssel a tervezett 

tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban; 
- Megtervezi, megszervezi és lebonyolítja a tanulmányi kirándulásokat és osztályának programját az 

iskolai tematikus hetek idején; 
- Aktívan közreműködik az iskolai versenyek és vetélkedők, valamint az országos mérések 

megszervezésében, lebonyolításában és kiértékelésében. 
 
2.  Nevelési téren 

- Figyelemmel kíséri a tanulók személyiségfejlődését; 
- A tanév elején megbeszéli az osztállyal a Házirend szabályait és az iskolai közösségben elvárt 

magatartási normákat, valamint az iskolai szinten és az osztályközösségen belül alkalmazott 
magatartás – szorgalom értékelés rendszerét; 
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- A tanév során ügyel az iskolai közösségben elvárt magatartási normák betartására; 
- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét a közösségi normákhoz nehezen alkalmazkodó, 

beilleszkedési, szociális problémával küzdő tanulókra; 
- Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után félévkor és év végén 

értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát; 
- Gondoskodik a tanulási környezet, az osztályterem barátságos, biztonságos, tanulásra ösztönző 

kialakításáról; 
- Gondoskodik a tanulói eredmények, tevékenységek vizuális és verbális demonstrálásáról; 
- A jó osztályközösség kialakítása érdekében közösségépítő programokat szervez a tanítási órák 

keretében vagy azon kívül. 
 
3.  Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység 

- Az osztálynaplót a tanév elején kitölti, folyamatosan vezeti és a szaktanárok beírásait ellenőrzi; 
- Az ellenőrzőt vezeti, figyelemmel kíséri; 
- A tanulók késését és hiányzását a regisztrációkor feljegyzi, a hiányzók számát a délelőtti szünetig 

jelenti az iskolatitkárságon; 
- A hiányzásokról szóló igazolásokat összegyűjti, a hiányzásokat negyedévente összesíti; 
- A félévi értesítőket és év végi bizonyítványokat kitölti és kiadja, a szöveges értékelések elkészítését 

koordinálja; 
- A tanulók tanítás utáni tevékenységeit számon tartja; 
- Elkészíti és aktualizálja az óraterveket az összes letanítandó óra tekintetében, beleértve havi- 

féléves- és éves terveket az iskola által elfogadott kéttannyelvű vagy a nemzetközi tanterv alapján; 
- Részt vesz a tankönyvellátás lebonyolításában; 
- Rendszeresen frissíti az évfolyam blog-ot. 

 
4.  Kapcsolattartás 

- A tanévben legalább két szülői értekezletet tart; 
- A szülőket rendszeresen, illetve időben tájékoztatja az iskolai és osztály programokról; 
- A szülőket rendszeresen tájékoztatja gyermekük fejlődéséről és tanulmányi előmeneteléről; 
- A szaktanárokkal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal és az iskolaorvossal konzultál a tanulóit 

érintő kérdésekben.  
 

 

Felső-tagozatos osztályfőnök 

I. Az osztályfőnökök kiválasztása, megbízása 
 
1.  Az osztályfőnököt – az iskolavezetés és a munkaközösség vezetők javaslata alapján – az igazgató bízza 
meg. 
2.  Osztályfőnöki megbízás az iskola főállású tanárának adható. 
 
 

II. Az osztályfőnök feladata 
 
1.  Tanulmányi téren 

- Figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését és tanulmányi eredményeit; 
- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét az egyéni fejlesztésre vagy tehetséggondozásra 

javasolt tanulókra; 
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- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét a képességeikhez mérten nem megfelelő szinten 
teljesítő, vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulókra; 

- Számon tartja a tanulók hiányzását, figyelmezteti a szülőket a hiányzások következményeire; 
- Egyeztet a szaktanárokkal a tanulók napi terhelésének tekintetében; 
- Egyeztet a szaktanárokkal a tanulók érdemjegyeit és szöveges értékelését illetően; 
- Egyeztet a munkaközösség vezetővel és az iskolavezetéssel a tervezett tanulmányi versenyeken és 

egyéb szereplésen történő részvételre vonatkozóan; 
- Segíti a tanulókat a versenyekre és szereplésekre való felkészülésben; 
- Egyeztet az érintett szaktanárokkal, a munkaközösség vezetővel és az iskolavezetéssel a tervezett 

tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban; 
- Megtervezi, megszervezi és lebonyolítja a tanulmányi kirándulásokat és osztályának programját az 

iskolai tematikus hetek idején; 
- Aktívan közreműködik az iskolai versenyek és vetélkedők, valamint az országos mérések 

megszervezésében, lebonyolításában és kiértékelésében. 
 
2.  Nevelési téren 

- Figyelemmel kíséri a tanulók személyiségfejlődését; 
- A tanév elején megbeszéli az osztállyal a Házirend szabályait és az iskolai közösségben elvárt 

magatartási normákat, valamint az iskolai szinten és az osztályközösségen belül alkalmazott 
magatartás – szorgalom értékelés rendszerét; 

- A tanév során ügyel az iskolai közösségben elvárt magatartási normák betartására; 
- Felhívja a szülők és az iskolavezetés figyelmét a közösségi normákhoz nehezen alkalmazkodó, 

beilleszkedési, szociális problémával küzdő tanulókra; 
- Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után félévkor és év végén 

értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát; 
- Gondoskodik a tanulási környezet, az osztályterem barátságos, biztonságos, tanulásra ösztönző 

kialakításáról; 
- Gondoskodik a tanulói eredmények, tevékenységek vizuális és verbális demonstrálásáról; 
- A jó osztályközösség kialakítása érdekében közösségépítő programokat szervez a tanítási órák 

keretében vagy azon kívül; 
- Segíti a tanuló számára legmegfelelőbb középfokú intézmény kiválasztását. 

 
3.  Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység 

- Az osztálynaplót az év elején kitölti, év közben folyamatosan vezeti és a szaktanárok beírásait 
ellenőrzi; 

- Az ellenőrzőt vezeti, figyelemmel kíséri; 
- A tanulók késését és hiányzását a regisztrációkor feljegyzi, a hiányzók számát a délelőtti szünetig 

jelenti az iskolatitkárságon; 
- A hiányzásokról szóló igazolásokat összegyűjti, a hiányzásokat negyedévente összesíti; 
- A félévi értesítőket és év végi bizonyítványokat kitölti és kiadja, a szöveges értékelések elkészítését 

koordinálja; 
- A tanulók tanítás utáni tevékenységeit számon tartja; 
- Elkészíti és aktualizálja az óraterveket az összes letanítandó óra tekintetében, beleértve havi- 

féléves- és éves terveket az iskola által elfogadott kéttannyelvű vagy a nemzetközi tanterv alapján; 
- Részt vesz a tankönyvellátás lebonyolításában; 
- Rendszeresen frissíti az évfolyam blog-ot. 

 
4.  Kapcsolattartás 

- A tanévben legalább két szülői értekezletet tart; 
- A szülőket rendszeresen, illetve időben tájékoztatja az iskolai és osztály programokról; 
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- A szülőket rendszeresen tájékoztatja gyermekük fejlődéséről és tanulmányi előmeneteléről; 
- A szaktanárokkal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal és az iskolaorvossal konzultál a tanulóit 

érintő kérdésekben.  
 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

 

6.1 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő 
tevékenységek  

 

Legfőbb cél a szakember segítségével a beilleszkedési, magatartási nehézség okának feltárása, s egyéni 

fejlesztés a feltárás eredményei alapján. Az iskola feladata az effajta másság iránti toleranciára nevelés, 

elfogadtatás, és el kell érni, hogy az ilyen problémával küszködő gyerekek is feladatvállalással 

kapcsolódhassanak be a közösség életébe. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos eljárás: 

 A problémákat időben fel kell ismerni. Fontos a leendő elsős és előkészítő osztályosokról a pontos 

információszerzés, melyet csak az óvoda – iskola, illetve a szülő - iskola közötti megfelelő 

kommunikációs és jól megalapozott együttműködés biztosít. 

 Az előkészítő vagy első évfolyamba jelentkező tanulók eltérő képességeit tanóráinkon az ilyen 

irányú szakképzettséggel rendelkező pedagógusaink tárják fel. 

 A magatartási és beilleszkedési, és/vagy tanulási nehézség megtapasztalásakor nevelési tanácsadó 

illetve pedagógiai szakszolgálat igénybe vételére kell, hogy sor kerüljön. 

 Az okok felderítése után egyéni fejlesztőprogramot tudunk biztosítani az adott tanuló számára az 

iskolánkban működő fejlesztőpedagógus vagy logopédus tevékenysége által. 

 Esetmegbeszélő szülői és tanári értekezleteket tartunk, melyek segítik a gyerekek egyéni 

problémáinak elemzését. 

 A szocializációs zavarok feloldásában a napközinek és minden olyan iskolai szervezetnek szerepe 

van, amelyben a tanuló részt vesz. 

 Fontos az e körbe tartozó, szülőkkel való szoros napi kapcsolat, segítő csoportokkal való 

együttműködés. 

 

6.2 A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó alapelvek 
 

Mivel az ISB nem rendelkezik a Köznevelési törvény (Knt.) 47§ (4) a-b pontjában meghatározott feltételekkel 

a sajátos nevelési igényű tanulók fogadása tekintetében, iskolánkban nem tudjuk biztosítani e gyermekek 

speciális oktatását. Fogadásuk kizárólag az alábbi tényezők együttes fennállása esetén történhet: 
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 A szülők által az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérvény, amely tartalmazza az összes rendelkezésre 

álló vizsgálati dokumentumot a gyermek aktuális státuszáról; 

 A Szakpedagógiai Szolgálat (vagy Szakértői Bizottság) ajánlása és jóváhagyása az iskolánkban való 

elhelyezést illetően; 

 Az egyénre szabott szolgáltatási feltételeknek megfelelően módosított tanulmányi megállapodás 

szülők által történő elfogadása, aláírása; 

 Az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérvény pozitív elbírálása, amelynek tényét igazgatói határozat 

rögzíti; 

Amennyiben az igazgató az érintett tanuló fogadását jóváhagyja, az iskola, a szülő és a tanuló egyéni 

fejlesztési programjának irányításával megbízott pedagógus folyamatos partneri kapcsolatban gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szociális és tanulmányi integrálása megfelelően megvalósulhasson. 

A szülő kötelessége, hogy a Szakpedagógiai Szolgálat (vagy Szakértői Bizottság) véleményében 

meghatározott felülvizsgálatoknak eleget tegyen, azok eredményéről értesítse az iskolát. 

  

6.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  
 

Fontos cél az intézményünkbe bekerülő tanulók képességeinek feltárása, folyamatos figyelemmel kísérése 

és fejlesztése. Az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes tehetséges tanulók felismerése, 

képességeik kibontakoztatása, fejlesztése. A nevelők feladata a tanulók képességeinek megismerése. A 

feltárt képességek alapján minden, a gyerekkel foglalkozó pedagógus végezzen tudatos fejlesztő munkát. A 

nevelők tevékenységeken keresztül tájékozódjanak a tanulók képességének szintjéről.  

A tehetség kibontakoztatását elősegítő eljárások: 

 differenciált tanulásszervezés tanórákon 

 az alsó tagozaton tehetséggondozó foglalkozások szervezése évfolyamonként, heti rendszerességgel 

a 2-4. osztályosok számára 

 tanórán kívüli tevékenységek: sportversenyek, házi bajnokságok, tömegsport rendezvények, 

úszásoktatás, hangszer órák, szakkörök, szaktárgyi, művészeti, kulturális rendezvények, projekt-

napok szervezése 

 gyermekek részére kiírt pályázatokon való részvétel megszervezése 

 tanulmányi versenyre, pályázatokra (egyéni, kiscsoportos) való felkészülés elősegítése, a 

felkészítésben való közreműködés 

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

használata 

 irányított otthoni foglalkoztatás elősegítése 

 egy-egy terület kiváló művelőjének, szakértőjének előadása, bemutatója, hangversenye, produkciója 

 a 8. évfolyamon a továbbtanulás és a középiskolai felvétel elősegítése felkészítő foglalkozások 

szervezésével 

 számos helyi, és országos versenybe való nevezés és a versenyen való részvétel megszervezése 
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 rendszeres időközönként iskolai szavalóverseny és/vagy ki-mit-tud verseny szervezése, a legjobb 

produkciók bemutatása az iskolai közönség számára 

 tanulóink számára legalább havi rendszerességgel megteremtjük az iskolai színházteremben való 

szereplés lehetőségét, elősegítve ezzel a prezentációs készségek növelését illetve a színészi, előadói 

tehetség kibontakozását 

 iskolák közötti sport csapatversenyekkel ösztönözzük a sport-tehetségek felszínre törését 

 a Bolyai csapatversenyeken az iskolából számos csapatot indítunk minden évben 

 matematikai tehetséggondozó szakkör szervezése 

 

6.3 A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  
 

Az iskola célja olyan pedagógiai hatásrendszer kialakítása, amely a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, és a veszélyeztetett gyermekek számára biztosítja a segítségnyújtást, szociális 

hátrányok, megkülönböztetések kiegyenlítését, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítését a 

tanulási hátrányok leküzdésében.  

Célunk a gyermek családban történő pozitív irányú nevelésének megsegítése. 

Feladat: 

 a veszélyeztetettség megelőzése  

 a kialakult veszélyeztetettség felismerése  

 segítségnyújtás - a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében való aktív részvétel 

 jelzési kötelezettség 

 együttműködési kötelezettség teljesítése gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel  

 dokumentációs feladatok elvégzése. 

 

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 
gyakorlásának rendje 

 

A Diákönkormányzat elsődleges feladata a diákok demokratikus érdekképviseletének biztosítása. 

Iskolánkban a tanulók fiatal kora miatt még nem jellemző az intenzív diák-önkormányzati 

tevékenység. A Diákönkormányzatban a 8. osztályos tanulók jelölhetnek képviselőket. 

Mindemellett a diákönkormányzat a saját, elfogadott SZMSZ-ében foglaltak szerint működik.  

Feladatok: 

 diákképviselők demokratikus választásának ellenőrzése,  

 az információ-áramlás biztosítása a képviselőik által, 

 kapcsolattartás az iskola vezetőségével, 
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 ajánlás az évente tartott diáknap programjára. 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 

 

Az iskola kapcsolatrendszere 

Az ISB-nek gazdag kapcsolatrendszerrel büszkélkedhet. Főbb partnerek: a tanulók, a szülők, a fenntartó, az 

iskolai pedagógusok és alkalmazottak, az óvodák, a középiskolák, a sport és művelődési intézmények, civil 

szervezetek, önkormányzatok, a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, iskolai 

tevékenységet ellenőrző szakhatóságok, az iskolaorvos, a védőnői, a környezetvédelmi munkát segítő 

szakemberek. A kapcsolattartás módjai a rendszeres kapcsolatban lévő partnerekkel szemben az alábbiak. 

Kapcsolat az óvodákkal: 

 rendszeres óvodai látogatások a személyes kapcsolat és a szoros együttműködés fenntartására 

 óralátogatások biztosítása óvodapedagógusok vagy intézményvezetők részére 

 óvodások fogadása az iskolai élet megismerése céljából 

 óvodások meghívása az iskolai rendezvényekre 

Kapcsolat más iskolákkal: 

 Rendszeres időközönként iskolai hangverseny szervezése más iskolákba járó gyermekek számára 

való fellépési lehetőség biztosításával 

 Rendszeres sport csapatversenyek közös szervezése 

Kapcsolat más intézményekkel: 

 kapcsolat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárával 
   rendhagyó könyvtári foglalkozások szervezése 

   bekapcsolódás az olvasóvá nevelő programokba 

    

 kapcsolat a Szent Miklós Gyermekotthonnal: 

    jótékonysági gyűjtés szervezése karácsony előtt a gyermekotthon tanulói számára 

    látogatás az iskolás gyermekekkel a gyermekotthon karácsonyi előadásán 

Az intézmény partnerei elvárásait, elégedettségét, elégedetlenségét rendszeresen méri, értékeli, ha 

szükséges beavatkozik, intézkedési tervet készít.  

 

A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái 

Pedagógus – tanuló 
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és 

az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola igazgatója a havi iskolagyűléseken információt nyújt a tanulóknak 

a fontosabb iskolai eseményekről, programokról, feladatokról, tudnivalókról, míg az osztályfőnökök 

folyamatosan az osztályfőnöki órákon beszélik meg ezeket a tanulókkal. 

Szülő - pedagógus 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztéséhez elengedhetetlen a szülői ház és a 

pedagógusközösség koordinált aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett 

közös felelősség, megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. A 

hatékony együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom és őszinteség, eredménye a családi és iskolai nevelés 

egysége, s ennek nyomán a kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. 

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

online felületeken, elektronikus ellenőrzőn keresztül írásban – tájékoztatják. 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, 

 ötletnyújtás gyermekeik által választott versenyek, előadások témáihoz, 

 őszinte véleménynyilvánítás, 

 együttműködő magatartás, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése, 

 érdeklődő-segítő hozzáállás. 

Szülői Tanácsadó Testület 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó oktatási-

nevelési feladatainkat sikeresen támogatja, erősíti, színesíti. Legfőbb szülői szervezet iskolánkban a Szülői 

Tanácsadó Testület (SZTT). Az ISB számára fontos a szülők véleménye és visszacsatolása. Ez teszi lehetővé 

számunkra, hogy képesek legyünk folyamatosan javítani az iskola által kínált szolgáltatások minőségén. Az 

évente háromszor ülésező SZTT a szülői képviselőkön keresztül juttatja el a szülők észrevételeit, konstruktív 

ötleteit és önkéntes szervezési segítségre való felajánlkozásait az iskola tanulmányi és egyéb 

tevékenységeivel kapcsolatban a vezetőséghez. 

Szülői értekezletek és fogadóórák 

A szülők a fentieken kívül az egyéni fogadó órákon minden tanártól, a csoportos szülői értekezleteken pedig 

az osztályfőnöktől személyesen is kapnak tájékoztatást a gyermekek tanulmányi előmeneteléről és az 

osztályt érintő fontos eseményekről. Ezek általában évente kétszer, az egyes félévek kezdete után kerülnek 

megtartásra. Ha a szülő igényli, ezeken az alkalmakon kívül is egyeztethet időpontot bármelyik tanárral 

személyes beszélgetésre. 

Szülői kérdőívek, szülői reggeli 
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Az ISB-s szülők véleményét megkérdezzük a szülői kérdőívekben is, ahol bármely szülő értékelheti az iskola 

vagy a tanárok teljesítményét. Erre általában évente egyszer, a tanév vége felé kerül sor. A kérdőívekben 

jelzett visszacsatolások beépítésre kerülnek a következő tanév szakmai fejlesztési terveibe. 

Az alkalmanként szervezett szülői reggelik keretében a szülők informális beszélgetés keretében ismerhetik 

meg az iskolavezetés terveit és beszélhetik meg az aktuális kérdéseket. 

ISB Online Szülői Portál 

Honlapunkon keresztül nagyon sok információ elérhető iskolánkról. Az ISB-be járó szülők számára ezen kívül 

egy külön lapot is üzemeltetünk, amelyen saját felhasználónévvel és jelszóval belépve további fontos 

információkkal gazdagodhatnak saját gyermeküket, az osztályt, az évfolyamot vagy az egész iskolával 

kapcsolatos programok, események, jelentkezések, szavazások és letölthető dokumentumok tekintetében. 

Szülői nyílt napok 

Az iskolán kívüli érdeklődők számára szervezett nyílt napokon kívül, az ISB-s szülők számára külön nyílt 

napokat is szervezünk, ahol minden szülő megtekintheti gyermekének iskolai munkáját, órai tevékenységét. 

Szülői hírlevelek 

A hírleveleket általában kéthetente adjuk közre az iskolai hírekről, fontos tudnivalókról, közelgő 

eseményekről, versenyeredményekről, büszkeségeinkről illetve tervezett fejlesztéseinkről. Ezek 

megtalálhatóak az iskola honlapján, valamint az ISB-be járó gyermekek szüleinek e-mailben is mindig 

elküldjük. 

Az intézmény egyéb partnereivel lévő kapcsolat 

Iskolaorvos, védőnő 

Az iskolaorvosi feladatokat gyermekorvos látja el. Rendszeresen végzi a gyermekek egészségügyi szűrését és 

kötelező oltását. A szűrővizsgálatok alapján szakorvosi beutalóval látja el a gyerekeket. Folyamatos 

kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi az egészségügyi problémákat. A védőnő segíti az iskolaorvos 

munkáját, vezeti a dokumentációt. Alkalmanként tisztaság és higiéniai ellenőrző vizsgálatokat végez.  

 

9. A tanulmányok alatti vizsga 
 

Az ISB tanulói az iskola Cambridge akkreditációjának megfelelően rendszeres időközönként (legalább 

évente) vizsgát tesznek, amelyben a Cambridge tanterv által elsajátított tudásukról adnak számot. A vizsga 

anyaga és a vizsgáztatás eljárása szigorúan szabályozott az akkreditációt nyújtó szakmai szervezet által. Az 

év végén megírt vizsgák eredményei nyilvánosak a szülők számára. Az ezen felül megírt, esetleges évközi 

vizsgák, bár lefolyásukban és szabályaikban megegyeznek az év végi vizsgák rendszerével, belső felhasználási 

célokat szolgálnak. Visszacsatolást nyújtanak az iskola és a tanárok számára, hogy melyek azok a területek, 

amelyek intenzívebb fejlesztést igényelnek, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni rájuk az elkövetkező 
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tanévben, illetve melyek azok, amelyek tekintetében a tanulók megfelelően vagy átlagon felül voltak 

felkészülve, így nem szükséges velük kapcsolatban helyi tantervi változtatás.  

A tanulók 5. és 8. osztály végén tett vizsgája hivatalos Cambridge vizsga, amelyet angol, 

természettudományok és matematika témakörben írnak a gyermekek. A vizsga eredményéről igény esetén 

hivatalos oklevél kiállítása is kérhető, amelyért külön térítés fizetendő a szülők által. Az oklevél előnye, hogy 

egyrészt nemzetközi összehasonlítási alapot nyújt a gyermek aktuális tudásszintjéről, másrészt különösen 

hasznos azon családok számára, akik külföldön szeretnék esetleg folytatni tanulmányaikat, hiszen 

nemzetközileg elismert formában ad tanúsítást a tanuló ismereteinek szintjéről. A vizsgákkal kapcsolatban 

ld. még a Cambridge helyi tantervet a pedagógiai program II. részében. 

 

10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

Az ISB nem tartozik a helyi körzetes iskolák körébe, nem rendelkezik köznevelési szerződéssel. Ennek 

megfelelően a felvételi szabályok az alábbiak. 

Intézményünkbe felvételt nyerhet minden 5. életévét betöltött tanuló. A felvétel tanév közben folyamatos. 

Az előkészítő csoportba és az 1. osztályba való felvételhez nem feltétlenül szükséges angol nyelvtudás. 

Magasabb évfolyamokra történő jelentkezéskor a jelentkezők szintfelmérőt írnak angol (vagy szükség esetén 

magyar) nyelvből, melyet minimum az adott évfolyamra meghatározott továbbhaladási feltételek alsó 

szintjén kell teljesíteniük.  A felvételt az iskolai pedagógusok javaslatának figyelembe vételével az igazgató 

bírálja el. Bírálata során figyelembe kell vennie, hogy a tanuló képes legyen megfelelni a két tanítási nyelv 

által meghatározott speciális követelmény rendszernek, elvárásoknak. Más iskolából történő átvételre a 

felvétellel azonos szabályok érvényesek. 

A magyar oktatási rendszerben tanuló 8. osztályos tanulók, az ISB tanulói is a központi felvételi eljárás 

szabályai szerint jelentkezhetnek a 2017. szeptemberétől felmenő rendszerben induló gimnáziumi tagozat 

nyelvi előkészítő vagy 1. évfolyamára. Az ISB tanulóinak esetében a szóbeli meghallgatást illetve az angol 

nyelvi kommunikáció szintjét megállapító angol nyelvi próbanapot a 8. osztályban megírt Cambridge vizsgák 

eredménye helyettesíti. Egyenlő pontszám esetén előnyben részesülnek azok a tanulók, akik általános iskolai 

tanulmányaikat az ISB-ben végezték, vagy akiknek testvére az ISB tanulója. 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 
iskolai terv 

 

Az iskolában megvalósuló cél, hogy a tanulók nagybiztossággal tudják a veszélyhelyzetekben való 

segélykérés módját alkalmazni. Ezenkívül ismerjék a balesetek során az alapvető segítségnyújtással 

kapcsolatos feladatokat. Minimális szinten legyenek képesek elsősegélyben részesíteni társaikat: égési 

sérülések, vérző sebek, csonttörés, ájulás esetén. 

Ismeretszerzés – gyakorlás színterei: 

 Helyi tantervbe építve tantárgyi keretek közt  
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 környezetismeret óra (emberi test témakör – vérzés, törés, ájulás) 

 biológia-egészségtan óra (emberi test témakör – vérzés, törés, ájulás) 

 Technika-életvitel óra, szakkörök (tankonyha használata – égési sérülések) 

 Osztályfőnöki óra (segélykérés, segítségnyújtás) 

 Tanév eleji tűz és balesetvédelmi oktatás 

 Projekt napok keretében, meghívott előadókkal (mentőszolgálat, helyi orvosok, tűzoltók, védőnő 

stb. segítségével. Pl. egészség projekthét kereteiben gyermekek számára szervezett elsősegélynyújtó 

tanfolyamon való részvétel megszervezése.) 
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II. AZ INTERNATIONAL SCHOOL OF BUDAPEST HELYI TANTERVE 
 

1. Az előkészítő évfolyam helyi tanterve 
 

Az előkészítő évfolyamunk rendkívül hatékonyan hidalja át az óvoda és az iskola között lévő elvárásbeli 

szakadékot. Lényegében az utolsó óvodai év előírásainak megfelelő, de annál lényegesen több tudást, 

ismeretet nyújt. Hozzászoktatja a gyermekeket az iskolai élethez, de ugyanakkor megkíméli őket attól a 

nehéz élethelyzettől, amelyet az első évfolyamban a hirtelen jelentkező jóval nagyobb kihívások jelentenek.  

Az előkészítő évfolyamok tanterve megfelel a gyermekek életkora alapján az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjában foglaltaknak. Ennek alapján tartalmaz játékot, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes 

játékot, gyermektáncot, rajzolást, festést, mintázást, kézi munkát, mozgást, külső világ tevékenység 

megismerését, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást. 

Ezen kívül az angol nyelvű órák tekintetében az Angol Nemzeti Alaptanterv iskola előkészítő évének (K stage 

1) tantervét követi intézményünk. 

 

1.1 Tantárgyi struktúra 
 

Az előkészítő évfolyamon összeállított tantárgyak figyelembe veszik a kicsik fáradékonyságát és a 

játékosságra való nagyobb igényüket. Két különböző tanulmányi programot ajánlunk a kicsiknek ezen a 

szinten, a nemzetközi (I) és a kéttannyelvű (B) tanulmányi programunkat. 

 

Tantárgy megnevezése 

Nyelv 

( I / B ) 

Heti óraszám 

Nemzetközi 

Program (I) 

Heti óraszám 

Kéttannyelvű 

Program (B) 

Magyar nyelv és irodalom - nyelvi fejlesztés, mese, írás 

előkészítés, irányított játék, művészetek, előkészítés 

magyar 0 8 

Angol nyelv és irodalom - nyelvi fejlesztés, olvasás, 

írás, beszéd, mese, irányított játék, ének, 

művészetek, számítástechnika, előkészítés 

angol 8 0 

Angol nyelv ELL (English Language Learning) 

csoportbontásban - olvasás, írás, szövegértés, kiejtés, 

beszéd, közösségi-, társadalmi- és természeti ismeretek, 

könyvtár 

angol 6 6 

Angol nyelv ELL - közösségi-, társadalmi- és természeti 

ismeretek 

angol 2 2 

Matematikai nevelés angol/magyar 5 4 



INTERNATIONAL SCHOOL OF BUDAPEST 

 

24 

 

 

Természettudományok / Környezeti ismeretek angol/magyar 2 2 

Angol dalok, játékok angol 2 2 

Ének-zene magyar 0 1 

Dráma, társas kompetenciák, játékok angol/magyar 1 1 

Vizuális kultúra és művészet angol 2 2 

Testnevelés angol 2 2 

Összes tanóra  30 30 

Magyar nyelvű tanóra összesen  0 16 

Angol nyelvű tanóra összesen  30 14 

 

 

1.2 Napirend 
 

Előkészítő évfolyamunkon figyelembe vesszük, hogy a kicsik még gyakran fáradékonyak, nehezebben bírják a 

megterhelést, mint a többi iskolai évfolyam tanulói. Ehhez igazodik napirendjük is. Ezen az évfolyamon a 

tanórák idejének betartását nem vesszük olyan szigorúan, mint az első osztálytól kezdődően, szükség esetén 

többször is nyílik lehetőség játékra és pihenésre az órai foglalkozások közben is. 

 

Előkészítő évfolyam 

Tanítási óra - tól -ig 

Regisztráció 8:20 8:30 

1. óra 8:30 9:15 

2. óra 9:25 10:10 

Nagyszünet 10:10 – 10:30 

3. óra 10:35 11:20 

4. óra 11:25 12:10 

EBÉDIDŐ 

5. óra 13:10 13:55 

6. óra 14:05 14:50 

Délutáni szakkörök, napközi 
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