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1. A Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakképző Iskola nevelési
programja
Iskolánk a hagyományos értékrenden alapuló, az európai kultúra értékeit és a nemzeti
hagyományokat megőrző nevelési elveket tekinti elsődlegesnek.
Komplex személyiségfejlesztésen belül társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberré
formálás a célunk.
Olyan hazafias gondolkodású, az új évezrednek megfelelő természettudományos és
társadalomtudományos műveltség és értékrendszer kialakítása a cél, mely a tanulókat
felkészíti és alkalmassá teszi saját valóságuk viszonyrendszereinek megértésére, aktív
cselekvésformákra.
Az önismeret kialakítása mellett ismerjék céljaikat, képességeiket és lehetőségeiket.
Képesek legyenek az önmegvalósításra, az élet szeretetére és tiszteletére.
Napjaink igényének megfelelően a tolerancia, a "másság" elfogadtatása, az emberi méltóság
tisztelete kiemelt feladatunk.
Tanulóinknak biztosítjuk az esélyegyenlőséget minden téren, lehetetlenné téve a hátrányos
megkülönböztetést. Az iskola oktató-nevelő munkájában a tanulók érdekeinek szem előtt
tartása kell, hogy érvényesüljön.
1.1

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

Alapelveink:
1. Gyermekközpontúság
2. Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
3. Képesség- és személyiségfejlesztés
4. Új típusú tanári attitűd
5. Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
6. Fokozatosság és folyamatosság
7. Valóságos tanulási környezet
8. A kulcskompetenciák fejlesztése:
Anyanyelvi kommunikáció

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények,
vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és
alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek
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során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas
valóság formálásában.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely
természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi
kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi
funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak,
az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok fő
sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak
ismeretét.
Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban
érintkezni tud másokkal, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek
megfelelően tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és
valóságértelmezését, a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és
a sajátjával összevetni, összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján
ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, új tudást létrehozni.
Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá képes
információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud különböző segédeszközöket
használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyőzően
kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és
önkritikus magatartást, az építő jellegű párbeszédre való törekvést, az igényes megnyilvánulás
értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét mások megismerésének az igényét és
az anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti
kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas világ közötti összetett kapcsolatot, a
nyelv változó-változtató természetét, másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős
nyelvhasználat jelentőségét .
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető
nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,
kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban, mint hallott és
olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek
az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős
tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően történnek. Az idegen nyelvi
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kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen
nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a
különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott
szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó
társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási
ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig való
tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez
szükséges eszközök használatát.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának, az
elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az arra való készséget is
jelenti, hogy a mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és
módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában az ismereteknek és a
tevékenységeknek egyaránt fontos szerepük van. valamint a különféle helyzetekben a nyelv és
a kommunikáció változásainak ismeretét.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az
alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség
szintű tudását. A matematikai kompetencia képessé tesz arra, hogy felismerjük az alapvető
matematikai elveket és törvényszerűségeket a természetben. Elősegíti a problémák
megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Alkalmassá tesz az érvek
láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A
matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul,
hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy megfelelő
ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és
folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban,
hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek
megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó
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alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos
és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú
távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősség elfogadását.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az
ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így
megértjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint
az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve.
A természettudományos

és

technikai

kompetencia

birtokában

mozgósítani tudjuk

természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben:
amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor
a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok
érdekében,

vagy természettudományos

és

műszaki

műveltséget

igénylő

döntések

meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést
az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal
szemben.
A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az
emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki
megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a
biztonságot és a fenntarthatóságot.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Információskommunikációs Technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka,
a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és megosztás, továbbá kommunikációs
együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését,
alapos ismeretét, illetve ennek a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában
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való alkalmazását jelenti. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat –
szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás- és kezelés, az internet által
kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati
eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás,
a művészetek és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást
és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli
problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT
interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és
a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket.
A szükséges képességek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök
használata, valamint az internet-alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő
kutatás, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az
interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését
segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban való részvétel.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és
állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés
feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan
formáját, amelynek révén az ember 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 tesz arra, hogy a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk
részt a közügyekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári
jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a
nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti,
európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális
események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és
tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és
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törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb
célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális
azonosságtudat fontosságának tudatosítása is.
Az állampolgári kompetencia olyan képességeket is igényel, mint a közügyekben való
hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti
érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Magába foglalja a közösségi
tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus
és kreatív elemzését, továbbá a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján) való részvételt.
A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a
demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a
településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás,
tudata, a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén,
valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek,
demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítása. Az alkotó
részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a
fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti.
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott
kapcsolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a
normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az
egyénnel,

a

csoporttal,

a

munkaszervezettel,

a

nemek

közti

egyenlőséggel,

a

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető
fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak kulturális és társadalmigazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának a megértése
is.
E kompetencia alapja az a képesség, hogy az ember különféle területeken hatékonyan tud
kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben
bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.
Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a
legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális
kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdésére
és a kompromisszumra való törekvés. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő
kezelése, valamint a változások iránti fogékonyság.
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék
megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent,
valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek, képességeknek és magatartásformáknak, amelyekre a
mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez
illeszthető

lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt

a gazdaság

működésének átfogóbb megértését és a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban.
Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel
is.
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a
feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a
kockázatfelmérés- és vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás.
A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és
eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben és a munkában.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének
elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média
segítségével, különösen is az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a
vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti
kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az
európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotásoknak értő
és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide
tartozik az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége
megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepének a megértése is.
Olyan képességek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások
és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a
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kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez által az
általános életminőség javítása.
A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti
nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az
érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi
önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok
önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez
egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és
alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását, képességeit helyzetek sokaságában alkalmazza, tanulási és
képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e
kompetencia elengedhetetlen eleme.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az embernek
megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges

kompetenciákról, tudástartalmakról,

képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse saját
tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen
megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása
és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a
motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és
céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását
másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt,
támogatást kérjen.
A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos fenntartásához
elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználja, új tanulási
lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazza.
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Céljaink:
1. Erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és
azok

következményeiért

viselt

felelősségtudatának

elmélyítése,

igazságérzetük

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelés legyen
életszerű: készítsen fel az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi
lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat
felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása
támogatja olyan, a tanulók életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését,
mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A tanulást
elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális
érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka
világában is.
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet
és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat
megőrizve, ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes
emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi
együttműködési formákról.
3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a
nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a
cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az
emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.
A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a
vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a
kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő
tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
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4. Önismeret és társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a
tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és
kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára
és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja
építeni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani
tudja fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog,
egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a
szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.
5. Családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi
elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében,
az erkölcsi normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében való fokozott
részvétele. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező
átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé
teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A családi életre való
felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Az
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
6. Testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas
konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és –
amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal
együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a
szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és
anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és
segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.
7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A NAT ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott,
hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez
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akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön
figyelmet szentel minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelésioktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő
emberek iránti együtt érző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze
ki a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés,
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és a megvalósítás), amelyek gyakorlása
elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a
természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és
jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek,
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
9. Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – át fogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.
Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.
11. Médiatudatosságra nevelés
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A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális
nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét.
Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók
megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom
közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett
médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
12. A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere. Miként tudja használni a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a
tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti
növelése és a tudás minőségének értékelése.
Feladataink:
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
Eszközeink:
Tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások, iskolai közélet, ellenőrzés és értékelés,
differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás.
Eljárásaink:
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:
Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő
közvetlenül személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül
15

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
– Közvetlen módszerek: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés.
– Közvetett módszerek: a tanulói közösség tevékenységének megszervezése,
- közös célok kitűzése, elfogadtatása,
- hagyományok kialakítása, ápolása,
- magatartási modellek bemutatása,
- a nevelő személyes példamutatása,
- nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében,
- a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség
életéből,
- tudatosítás, a meggyőződés kialakítása.
1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen olyan tanulókat szeretnénk kibocsátani,
akik az alábbi személyiség jegyekkel rendelkeznek:
Humánus, erkölcsös.
Fegyelmezett, kötelességtudó.
Érdeklődő, nyitott, kreatív, gyakorlatias.
Becsüli a szorgalmas munkát, tanulást, tudást.
Képes a problémák érzékelésére és megoldására.
Képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében.
Jó eredményekre törekszik (tanulásban, munkáiban, sportolásban, játékban).
Van elképzelése a jövőjét illetően.
Képes tudását továbbfejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni.
Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
Nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket
A természet, a környezet értékeit
Más népek értékeit, hagyományait
Az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit
Szereti a szépet, a művészetekben örömét leli.
A társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben.
Ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált.
Társaival együttműködik.
Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli.
Képes szeretetet adni és kapni.
Megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket.
Szellemileg és testileg egészséges, edzett, szeret sportolni.
Megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.
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Valószínűleg minden tulajdonságot nem tudunk minden végzős tanulónk személyiségében
kialakítani. Mindennapi munkánk mégis arra irányul, hogy minél több diák rendelkezzen
majd, minél több személyiségjeggyel.
Programunkban, a továbbiakban minden nevelés-oktatási szinten megjelenik az értékek
tevékenységbe ágyazása.
1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
A helyes egészségmagatartás kialakítása érdekében az iskola feladata:
–

Készítsük fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani,
konfliktusokat megoldani.
–

A sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást alakítsunk

ki.
–

A környezet elsősorban az iskola, a háztartás, a közlekedés, a veszélyes anyagok

leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit ismertessük.
–

Készítsük fel veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.

–

Készítsük fel az önálló gyalogos és tömegközlekedésre, az utas balesetek elkerülésének

módjaira.
–

Nyújtsunk támogatást a káros függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol és

drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.
–

Foglalkozzunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel.

–

Fordítsunk figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő

felkészítésre.
–

Az iskolai környezet által biztosítsuk a tanulók egészséges testi, lelki, szociális fejlődését.

–

Az iskolavédőnő segítségével rendszeresen átvizsgáltatjuk tanulóink haját, felvilágosító

tájékoztatást tart.
–

A mindennapos testedzést beépítjük a tanrendbe.

–

A

rendőrkapitányság

segítségével

felvilágosító

ankétokat

tartunk,

valamennyi

osztályfőnök a tanév indításakor és zárásakor balesetvédelmi oktatást tart.
–

A szakrendelés védőnője a tanulók életkorához alkalmazkodva felvilágosító tájékoztatást

ad.
–

Rendőrségi tájékoztató a káros szokások, a drog, az internet veszélyeiről.

–

Az egészségneveléshez kapcsolódó jeles napokat megünnepeljük.

–

Bekapcsolódunk országos versenyekbe, vetélkedőkbe.
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1.3.2.Az egészségfejlesztés iskolai területei
Osztályfőnöki órák tanítási programja
1. Egészség – betegség
2. Táplálkozás – mozgás
3. Napirend - szabadidő helyes felhasználása – alvás
4. Testápolás (személyi higiéné) és öltözködés
5. Családi élet jelentősége
6. Kortárskapcsolatok
7. Káros szenvedélyek - helyes döntések
8. Szexualitás
9. Egészséges környezet és védelme
10. Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás
Magyar nyelv és irodalom:
Alsó tagozat:
- ismerjék meg a természetes és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi
alkotásokat;
- az irodalmi élményeket, vagy egy-egy táj szépségét legyenek képesek érzelem gazdagon
kifejezni szóban és írásban.
Felső tagozat:
- ismerjék a köz- és irodalmi nyelvet és tudják használni a környezettel való
kapcsolatteremtésben;
- törekedjenek az anyanyelv helyes használatára és védelmére;
- tudjanak kulturált vitát folytatni;
- alakuljon ki bennük a hatékony kommunikációra való törekvés;
- környezet és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával növeljük a környezethez
való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést;
Ember és társadalom (történelem, hon-és népismeret, etika/hit és erkölcstan)
A tartalom kulcselemei
- Egy jelenség változását az időben több korszakot átfogóan is tanulmányozzanak (pl.:
higiénés szokások).
- Tájékozódjanak arról hogyan élnek mindennapjainkban az emberek és gyerekek a
világ különböző pontjain.
- Folytassanak kommunikációt: az emberek közti különbségekről. A nemek közötti
kapcsolatokról, az egyén és a közösség viszonyáról.
- Felkészültségüknek megfelelően folytassanak kommunikációt olyan témakörökben,
mint: a magán– és közélet kapcsolata konfliktushelyzetek, emberi helytállás, erkölcs,
demokrácia, emberi jogok.
- A reflexiót irányító kérdések.
Ember a természetben (fizika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret)
– Törekvés a szervezet számára szükséges táplálékok ismeretére alapozott, megfelelő
táplálkozási szokások kialakítására.
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– Az emberi szervezet felépítésének és működésének alapszintű ismerete, a
rendszerűség belátása.
– Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb
hatásainak megismerése
– Annak felismerése, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van.
– Az egészséges életkörülmények igénylése.
– A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés.
– Az egyes szervrendszerek fontosabb, gyakoribb betegségeinek, a megelőzés és a
gyógyítás mindenki számára elsajátítandó mozzanatainak ismerete.
– Az alkohol, a drogok, a gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk esetén), a
dohányzás egészségkárosító hatásainak megismerése.
– Az egészség személyes és társadalmi érdekként történő értelmezése.
– Aktív és tudatos egészségvédelem, másokon való segítés.
Testnevelés
2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési törvény 27. § (1) (11) Az iskola a nappali rendszerű
iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a
mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
A mindennapos testedzés színterei a következők: tanóra, sportkör, néptánc, tánc napközi
foglalkozások, gyógytestnevelés. A napköziben a játékos testmozgást, ha az időjárási
viszonyok megengedik, a szabadban kell megszervezni. A gyógytestnevelés feladata a
gyermekek egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása az iskolaorvos vagy szakorvos
javaslata alapján. Erre a célra tizenhat tanulónként heti három óra áll rendelkezésre.
1.3.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, melyet bárki - laikus vagy valamilyen
egészségügyi képzettséggel rendelkező személy - elvégezhet a sürgősségi ellátás megkezdése
előtt azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
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a) magyarázat,
b) előadás,
c) bemutatás,
d) szemléltetés,
e) megbeszélés,
f) projektkészítés,
g) kooperatív tanulási technikák,
h) szituációs játék.
BIOLÓGIA
7-8. évfolyam
– Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás
– Sérülések, mozgásszervi betegségek és megelőzésük.
– Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek
9 évfolyam
– Háziorvosi és szakorvosi ellátás, szűrővizsgálatok rendszere.
– Alapfokú elsősegély-nyújtási és újjáélesztési ismeretek.
FIZIKA
7-8. évfolyam
– Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.
– Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.
KÉMIA
7-8. évfolyam
– Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban.
9. évfolyam
– Veszélyjelek, biztonsági előírások szerepe, értelme, teendők egyes mérgezések esetén.
TERMÉSZETISMERET
9. évfolyam
Heti 1 órában a témakörök:
1.A baleseti helyszín, eszköz nélküli egyszerű betegvizsgáló eljárások
2.Stabil oldalfekvő helyzet, Rautek-féle műfogás
3.Sebek típusai
4.Sebek ellátása
5.Sebkészletből sebek felismerése
6.Égési sérülések
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7.Marószer okozta sérülések
8.Törések és ellátásuk
9.Ficam, rándulás, sokk
10.Idegentestes sérülések.
11.Mérgezések
12.Leggyakoribb rosszullétek, hirtelen megbetegedések
13. Az újjáélesztés ABC-je
14.Ambu-babán mesterséges lélegeztetés
15. Elektromos áram okozta balesetek
16. Különböző sérülések megfelelő ellátása, kötözése
17. Vérzések típusai és szakszerű ellátásuk
Tanórán kívüli foglalkozáson (elsősegély-nyújtás szakkör) kéthetente egy órában ugyanezek a
témakörök kerülnek feldolgozásra 5-8. osztályos tanulóknak.
1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk feladata, hogy a tanárok, szülők együttműködve olyan légkört teremtsenek, olyan
közösséget alkossanak, amely elősegíti a gyermek harmonikus fejlődését, szocializációját.
Törekszünk annak közvetítésére, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen,
önmagában érték a közösség számára.
A közösség leghatékonyabban a közösen átélt tevékenységeken keresztül fejleszthető. Az
iskolai élet során számos lehetőséget biztosítunk a közös tevékenységekre.
1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
Alapvető feladat a véletlenszerűen egy osztályba kerülő tanulókból olyan közösség formálása,
amely képes egy közös értékrend elfogadására, egymás segítésére, a kölcsönös
segítségnyújtásra,

egymás közös ellenőrzésére,

a munkaszervezésére,

a közvetlen

tapasztalatszerzés segítésére, a tanulók önállóságának, öntevékenységének kialakítására,
fejlesztésére. Valamint szükség van a közös cselekvések fejlesztésére is: példamutatással,
értékeléssel, továbbá bírálat, önbírálat segítségével – a pedagógus közvetlen, majd közvetett
irányításával. A közösség legyen képes a már elért eredmények megtartására és fejlesztésére,
a tananyag minél jobb elsajátítására különböző munkaformákkal. Az egyes tantárgyak
közösségfejlesztési feladatait a tantárgyi követelmények tartalmazzák.
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
A közösségfejlesztés a személyiségfejlesztéshez és tehetséggondozáshoz kapcsolódó
folyamat, melynek célja az egyén érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom
elvárásainak harmóniába rendezése, összhangba hozása.
A közösségfejlesztés alappillére a jelenlegi iskolarendszerben az osztályközösség. A
közösségformálás szempontjából kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, továbbá fontos
szerepet kapnak az egy osztályban tanító tanárok és az osztályt közéleti szinten képviselő
ODB (az osztály diákbizottsága).
Az osztályfőnöki órák célzott programjait egyéb osztályrendezvények egészítik ki, melyek
erősítik a közösség összetartozását: ilyenek az osztálykirándulások, közös szabadidőprogramok.
A bejövő osztályok beilleszkedését tudják elősegíteni az őket patronáló „idősebb” osztályok.
A diákok közösségélményét biztosítják az iskolához kötődő hagyományos rendezvények,
szakkörök. Fontos közösségformáló szerepe van tehát a következőknek:
– Keresztury- nap.
– Állami, családi ünnepeink.
– Lakóhelyünk hagyományos ünnepei.
– Házi tanulmányi versenyek.
– Iskolák közötti verseny (sport, tanulmányi).
– Felmenő rendszerű tanulmányi versenyek. (pl. Zrínyi Ilona, Varga Tamás, Kazinczy,
Madarász stb.)
– Országos levelező versenyek. (pl. Alma Mater, Bendegúz, Titok, stb.)
– Sportversenyek.
– Művészeti, rajz, vers- és prózamondó versenyek.
– A felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programok (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház-, múzeum-, és hangverseny
látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken
való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
1.4.3. CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti
megvalósítása, (EFOP 3.3.5.17) alapján
Napközis Tábor
Fejlesztendő kompetenciák
Kommunikációs kompetenciák; Személyes és társas kompetenciák; A kreatív alkotás,
önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A heti terv célja (tanulási- és nevelési célok)
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Tanulási célok: Az állatmesék és az állatok világával kapcsolatos tevékenységek közben az
emberi tulajdonságokról ismereteket szereznek, így emberi konfliktusokat és problémákat
oldhatnak meg. A foglalkozások során gyakorlatra tesznek szert a történetek befogadásában
és alkotásában.
Nevelési célok:
Az empátia, a kommunikáció, az együttműködés kompetenciáinak
fejlesztésével a művészetet értő, értékelő személyiség
fejlődése induljon meg. Az
alkotófolyamat segítse az érzelmi azonosulást, és a kreativitás, az önkifejezés és önismeret
fejlesztését.
A hét várható eredménye (ismeret, készség, attitűd)
Ismeret: A tanulók az állatmesék és az állatok világával kapcsolatos ismeretek segítségével
játékosan felfedezik és megértik az alapvető emberi tulajdonságok sokféleségét, jellemzőit.
Bővül a szókincsük az új szavak, fogalmak megismerésével.
Készség: A játékok és tevékenységek megvalósítása során komplex képességfejlesztés
valósul meg. Az értelmi képességek közül a figyelem, az emlékezet, a fantázia, a képzelet, a
mesetudat, a gondolkodási képességek fejlődnek, az ok-okozati összefüggéseket pedig jobban
felismerik. A gyerekek kommunikációs képességei is fejlődnek, a testi képességeik a nagy
mozgások által az együtt mozgások alkalmával, a szabályozott formák gyakorlása során
fejlődnek.
Attitűd: Gyakorlatra tesznek szert a történetek befogadásában, alkotásában, a kreatív,
művészeti tevékenységek aktív művelésében, az azokhoz való pozitív viszony kialakításában.
A meséken keresztül tapasztalhatják meg a különböző döntések hatásait és következményeit.
A heti terv részteles tartalmi leírása
A heti tervezet központi témája az állatmesék világa, melynek segítségével pontosabban
megismerhetik a tanulók az emberi természetet, emberi tulajdonságokat, viselkedési mintákat.
A meséken keresztül tapasztalhatják meg a különböző döntések hatásait és következményeit.
Mindez azonban az állatok és az állatmesék feldolgozása során történik meg, játékosan és
kötetlenül. A foglalkozások összeállításakor célunk egyrészt az volt, hogy a tevékenységek
lehetőleg egyforma mértékben tartalmazzanak új tudáselemeket és élményt is, másrészt pedig
az, hogy a résztvevő gyerekek minél több művészeti ágban és helyzetben tapasztalják meg az
alkotás élményét. Fontosnak tartjuk, hogy a művészet fogalmai a felszabadult, kreatív alkotás
élményével, az önálló gondolkodással és a közösségi léttel kapcsolódjanak össze. A művészet
nem kiváltság, hanem egyfajta szemlélet, összekötő kapocs, amelyhez elsősorban meg kell
tanulni befogadni is. A heti terv-elemek változatos tevékenységeket tartalmaznak,
drámajátékok, játékok, vizuális alkotások, szövegalkotás, zenehallgatás, kimozdulás egy
állatkertbe vagy gazdaságba. A hét egy, a gyerekek alkotásait bemutató kiállítással zárul.
Kapcsolódás a NAT-hoz: A tanulási és nevelési célok tekintetében kitüntetett szerepet kap az
önismeretre, emberismeretre nevelés, az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés
a társas kapcsolatokban, a kommunikációs kultúrára és médiahasználatra nevelés, illetve a
testi-lelki egészségre nevelés.
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Tantárgyi kapcsolódás: Erkölcstan, Irodalom, Környezetismeret, Testnevelés-sport,
Technika - életvitel és gyakorlat, Vizuális kultúra, Ének-zene, Dráma és tánc
Kiemelt fejlesztési feladatok a programban:
Kritikai gondolkodás, kreativitás, Problémamegoldó gondolkodás
Tájékozódás időben, Térbeli tájékozódás
Énkép, önismeret
Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Tevékeny állampolgárságra, demokráciára nevelés
Gazdasági nevelés, gazdasági műveltség
Zenei képességek, Vizuális képességrendszer (térszemlélet, képi kommunikáció)
Környezettudatosságra nevelés
A tanulás tanítása, a hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása
Csoportmunkára való törekvés.
Együttműködő viselkedés (segítségnyújtás), Szociális érdek-érvényesítő képességek:
együttműködés, segítés, versengési, vezetési képesség.
Érzelmi képességek: kifejezés, felismerés, megértés, szabályozás.

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
–

a tanítási órákra való felkészülés,

–

a tanulók dolgozatainak javítása,

–

a tanulók munkájának rendszeres értékelése,

–

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

–

különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása,

–

kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,

–

a tanulmányi versenyek lebonyolítása,

–

tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

–

felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,

–

iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,

–

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot támogató feladatok ellátása,

–

az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

–

szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,

–

részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

–

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,

–

a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
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–

tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,

–

iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,

–

részvétel a munkaközösségi értekezleteken,

–

tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,

–

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,

–

szaktantermek rendben tartása,

–

osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe
véve.
1.5.1 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
– Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
– Együttműködik, segíti a tanulóközösség kialakulását.
– Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
– Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
– Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
– Szülői értekezletet tart.
– Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
– Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
– Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
– Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
– Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
– Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
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– Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Iskolánk legfőbb alapelve az egyéni bánásmódon alapuló differenciált fejlesztés. Nem
osztályokat, hanem az egyes gyermeket tanítjuk, neveljük.
Szervezeti keretei: tanóra, napközis foglalkozás, szakkörök, csoportbontás, középiskolai
előkészítők, edzések, versenyek, vetélkedők, pályázatok, bemutatók, egyéni fejlesztés,
felzárkóztatás.
A pedagógiai diagnosztika alkalmazásával minden tanulónál az őt tanító tanári team, a
motiválásra, alkotásra, fejlődésre serkentsen:
-

–tanítási órákon differenciált tanulásirányítás

-

-interaktiv órák tartása

-

-terepi munka, megfigyelések

-

–alkotások létrehozása

-

–projektek készítése

-

–egyéni gyűjtő

-

–és kutatómunka

-

–kiselőadások

-

–rendkívüli, ünnepi órák tartása

-

–mentori tevékenység

-

–differenciált házi feladatok

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos, természetvédelmi képzésre.
Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal közös természetvédelmi programok lebonyolítására, minden tanévben egy
alkalommal múzeumlátogatást szervezünk a Természettudományi, vagy a Természetvédelmi
múzeumba. Működtetjük a madár-barát kertünket és ehhez szorosan kapcsolódó Madarász
tehetséggondozó szakkört.
Az 5. 6. évfolyamokon a szabadon felhasználható órakeretből a természetismeret tantárgy
óraszámát emeljük, a 7-8 évfolyamokon a tehetséggondozáshoz kapcsolódóan
természettudományi gyakorlatok tantárgyat vezetünk be ennek érdekében.
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1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Nem könnyű enyhíteni azokat a kudarcokat, amelyek a gyermekeket érik. Sokszor nagyon
kell ügyelnünk, hogy az elsődleges tüneteket ne kövessék a másodlagos tünetek megjelenése
(magatartási problémák, önértékelési zavar, alacsony toleranciaszint, stb.) Ezeknek a
problémáknak a megelőzése érdekében a hozzánk kerülő tanulóknál mindig megkerestük azt a
fejlődési szintet, amelyre még építhetjük munkánkat. Kis lépésekkel haladunk előre, ügyelve
arra, hogy minél több sikerélmény érje a tanulókat. Ennek a munkának a nevelés és oktatás
minden területe színteret biztosít.
1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Az iskola- és osztályváltás, valamint az iskolába lépés miatt jelentkező beilleszkedési (esetleg
magatartásbeli) gondok okai igen szerteágazóak lehetnek, hiszen akár a családtól való
elszakadás is halmozhatja a gyermek pszichés megterhelését.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
Feladataink:
- az iskola- és osztályváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors
felderítése, a gondviselőjével történő egyeztetés,
- az iskolai („tagozat”, osztály) körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval
(személyes kapcsolat létesítése),
- a közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényező is),
- a gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyors megsegítése.
A feladat elsősorban a megelőzés illetve a már kialakult problémák megoldása. A
beilleszkedés és a már kialakult probléma szempontjából több területen más-más feladataink
vannak.
Megelőzés szempontjából:
A beilleszkedési nehézségek gyakran járnak együtt magatartási zavarokkal. Ezért különös
körültekintéssel járunk el azokkal a tanulókkal, akik valamilyen ok miatt szokatlan
körülményekhez kénytelenek, viszonylag gyorsan alkalmazkodni. Ezek általában első
osztályba érkezéskor, iskolaváltoztatáskor a legjellemzőbbek, valamint az átmenetek esetén
(óvoda – iskola, 4. évfolyam – 5. évfolyam, általános iskola – középiskola).
Iskolába lépéskor, az első osztályba érkezéskor:
Az iskola oktató-nevelő munkája csak a megelőző nevelési szint figyelembevételével, az
óvodákkal való állandó és tartalmas kapcsolattartással lehet eredményes. Ennek érdekében az
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első osztályba lépés előkészítésének kialakult hagyományai vannak intézményünkben.
Elemei:
- az iskolavezetés a leendő első osztályban tanítókat időben kijelöli, és azt
nyilvánosságra hozza,
- a tanítók iskola-előkészítő, ismerkedő foglalkozásokat tartanak, ahol a szülő, gyermek
megismerkedhetnek az iskolával és a leendő tanítókkal, ami segítheti a szülői döntést,
- törekszünk az érdemi konzultációra a leendő elsőosztályos óvodás óvónője és a
majdani tanító között,
- az óvodások néhányszor ellátogatnak az iskolába, ahol találkoznak az iskolásokkal,
tanárokkal, megismerik az osztálytermeket,
- az elsős nevelők gondoskodnak arról, hogy a bekerült kisgyermekek fokozatosan
állhassanak át az iskolai időbeosztásra,
- óvodák nagycsoportosait rendszeresen vendégül látjuk az iskolai foglalkozásokon,
- az óvodapedagógusokkal, logopédussal, nevelési tanácsadóval folytatott konzultációk
során szerzett információkat felhasználjuk az osztályközösségek kialakításakor és az
egyéni kapcsolatteremtésben.
Osztályváltáskor, más iskolából érkezéskor:
- elfogadó és befogadó tanulóközösség kialakításával segítjük az érkező beilleszkedését,
- az osztályközösség kialakításakor a figyelmesség, segítőkészség, türelem, megértés
értékeit helyezzük előtérbe, gyakoroltatjuk,
- a családdal, a szülőkkel való szoros és rendszeres kapcsolattartást is nagyon
lényegesnek tartjuk (a családlátogatás során a gyermekek családi körülményeiről
szerzett tapasztalatok nagyon sok esetben eredményesek a problémák feltárásában és
megoldásában, hisz a szociális körülményeken túl segít megismerni a gyermek és
családtagok egymáshoz való viszonyát, nevelési szokásait, életrendjét).
Átmenet a 4. és az 5. évfolyam között:
Törekszünk arra, hogy tanítói végzettséggel is rendelkező szakos tanáraink 1-4. évfolyamon
való „betanításával” (ének-zene, testnevelés, rajz stb.), valamint a tanítók speciálkollégiumi
végzettségét az 5-6.évfolyamon kihasználva zökkenőmentessé tegyük az átmenetet az alsó és
a felső tagozat között.
A tanulók életében, fejlődésében meghatározó vízválasztó ez az átmenet. A felsőbb
évfolyamosok életébe való zökkenőmentes beilleszkedés érdekében szükséges:
- az 1-4. évfolyamos és az 5-8. évfolyamos diákok, illetve tanáraik és tanítóik közös
programokon való részvétele, az ismerősség és a baráti kapcsolatok kialakulásának
érdekében,
- tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása tanítók és szaktanárok
együttműködésével,
- a tanár-diák kapcsolat közvetlenebb formáinak vegyes korosztályi összetételű
gyermekcsoportokkal való gyakorlása (pl. sportjátékok, túrák, táborok, stb.),
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az első négy évfolyamon megszokott rendezvények és hagyományok átvétele,
továbbörökítése (pl. osztálykarácsony, farsang, anyák napja stb.).
Átmenet az általános iskola és a középiskola között
Pedagógiai programunk szerint a nyolcadik évfolyamra juttatjuk el a tanulókat olyan tudás- és
neveltségi szintre, amely birtokában eredményesen megállhatják helyüket a képességeiknek
megfelelő középiskolákban.
Ennek érdekében:
- nyolcadik évfolyamon a felvételi tantárgyakból felvételi előkészítőket szervezünk,
- az osztályfőnök a tanulók személyiségének és előmenetelének ismeretében irányítja a
továbbtanulást,
- lehetőség szerint figyelemmel kísérjük tanulóink középiskolai pályafutását, így első
kézből szerzett információk alapján irányítjuk a későbbi évfolyamok tanulóit egyes
középiskolákba.
Már kialakult probléma esetén
A szülők, a pedagógusok és egyéb szakemberek közötti rendszeres, őszinte kommunikáció
alapvető a közös cél elérése érdekében. Fontos az egymás munkáját segítő és erősítő
kapcsolat kialakítása.
Iskolánkban, ahogy mindenhol, egyre több a problémával küzdő gyermek. Nekik is
hatékonyabban segíthetnénk iskolapszichológussal karöltve.
A szélsőséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsődleges feladat a tanuló
személyiségének és az ok-okozati összefüggések gyors feltárása, majd ezek függvényében az
optimálisnak tűnő eljárás megtervezése:
- a család megismerése, a tanuló helye a családban, környezettanulmány,
- az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába,
- a szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába,
- a tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú
feladatok adása,
- a szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók,
- szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás,
- tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről (orvosi és rendőrségi
szakemberek bevonásával),
- a nevelőtestület konzultációja a devianciáról, a rehabilitációs tevékenységről (nevelési
értekezlet, belső továbbképzések),
A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben
tartásával végezheti, főleg olyan kérdésekben, amelyek a tanuló alapvető személyiségjegyeit
érintik.
Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja erőnket igénybe
kell venni külső szakemberek közreműködését (orvos, pszichológus, nevelési tanácsadó).
Nem tekintjük célravezetőnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsőséges magatartású
tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni.
-
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Nem engedjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal küzdő gyermek lehetetlenné
tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését, oktatását, az ilyen
esetben a szülővel együttműködve megtesszük a törvényben előírt és megengedett lépéseket.
1.6.4 Integrált nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók „állapotának megfelelő pedagógiai ellátása”
különböző

szervezeti

keretek

között

történhet:

gyógypedagógiai

nevelési-oktatási

intézményekben szegregáltan vagy ép társaikkal együtt integráltan, „befogadó” iskolákban. A
fogyatékosok és a nem fogyatékosok együttes nevelését, fejlesztését megvalósító irányzat az
integráció, amelynek több típusa és formája lelhető fel a pedagógiai gyakorlatban.
Az integrált nevelés-oktatás előnyei
Miért jó az ép gyermek szempontjából a sérült gyermek befogadása?
-

Beépül a másság tapasztalata.

-

Kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia).

-

Megtanulja az együttműködés más formáit.

-

Saját egészsége, épsége felértékelődik.

-

Elfogadóvá válik.

-

Önismerete, önértékelése erősödik.

-

Fejlődik az alkalmazkodóképessége.

Miért jó a sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából az integráció?
-

Megtanulja, hogy ő más.

-

Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el.

-

Megtanul harcolni.

-

Megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik.

-

Társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el.

-

Fejlődik az alkalmazkodó képessége.

-

Szocializációs készsége magasabb szintet ér el.

-

Az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyerekek közösségében
és a pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy az integráció vállalása
véletlenszerű próbálkozásból tudatosan választott úttá válik, a fogyatékos gyermek
sajátos nevelési igényével egy idő után egyáltalán nem lóg ki a sorból.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy osztályba
járhatnak testi, érzékszervi és intellektus tekintetében egészséges társakkal.

-

Az ép tanulók az együttnevelődés során egész életükre kiható, meghatározó humán
értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és felértékelésével gazdagodnak.
Minél kisebb életkorban találkozik az egészséges gyermek sérülttel, annál könnyebben
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alkalmazkodik a helyzethez. Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia, és
észrevétlenül épül ki bennük a segítőkészség.
Sajátos nevelési igényű tanuló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Értelmező rendelkezések 25. pont
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
1.6.5 A köznevelési törvény új fogalomhasználata az SNI-ről
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Nkt.47. § (1)

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges

bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint kell biztosítani.
(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a
szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban,
vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban,
iskolai osztályban. (A továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók – külön
vagy közös, vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola,
kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézmény) történhet.
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(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek
szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és
súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és
oktatáshoz szükséges speciális tanterv tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz,
fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által
meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a
foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai
eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai
nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell
létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6) A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével
jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a
megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása
ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná
felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges
utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.
(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő
sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos
értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos
gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai
osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi
gyermekkel, tanulóval együtt történik.
(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben
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a)

a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi,

gyógypedagógiai

tanári,

konduktori,

konduktor-óvodapedagógusi,

konduktor-tanítói,

terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsődleges
célja
aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,
ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,
ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban
történik,
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és
szakképzettség kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját,
rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert
nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal, egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is.
(10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható.
Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése a kormányhivatal feladata.
Pedagógiai tevékenységek
– tanulási, beilleszkedési zavar szűrése, vizsgálata / Nevelési Tanácsadó, /
– a fejlesztésben részesülő tanulók ellátása, fejlesztési terv készítése, kontrollvizsgálata
– felzárkóztatás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápia
– integrálható autista gyermekek oktatása, nevelése
– enyhe értelmi fogyatékosok tanuló oktatása, nevelése
– részképesség zavarokat megsegítő foglalkozások megszervezése
– mozgáskoordinációt fejlesztő, mozgásszervi rendellenességet megelőző és kiküszöbölő
gyógytestnevelés
– kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval
– SNI tanulók és szakvélemények nyilvántartása, felülvizsgálatok nyomon követése
– Kapcsolattartás a felzárkóztatásban résztvevő szakemberek, osztálytanítók, tanárok között
– Kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, családsegítő szolgálattal
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Fejlesztendő terület
Mozgásfejlesztés
Nagymozgás
Finommozgás
Testséma és téri tájékozódás fejlesztése

Fejlesztési feladat
Egyensúlyérzék fejlesztése
Finommotorika
Szem, kéz koordinációja
Tájékozódás testen
Dominancia
Tájékozódás térben
Relációszókincs fejlesztése
Szókincs bővítése
Beszédmotorika és artikuláció fejlesztése
Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése

Beszéd és nyelvi funkciók fejlesztése

Percepciófejlesztés

Vizuális percepció fejlesztése
Alakállandóság képességének fejlesztése
Alak – háttér differenciálás
Vizuális megfigyelő- és elemzőképesség
fejlesztése
Auditív percepció fejlesztése
Zajok differenciálása
Akusztikus alak – háttér diff.
Beszéd- és nyelvi sorozatok
Vizuális sorozatok
Terjedelem növelése

Szeriális képességek fejlesztése
Figyelem fejlesztése
Emlékezet fejlesztése

Verbális emlékezet
Vizuális emlékezet
Fogalmi gondolkodás
Matematikai gondolkodás

Gondolkodási műveletek fejlesztése

Személyi és tárgyi feltételeink
3 fő utazó gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
kompetenciáik:
 a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével

küzdő tanulók fejlesztése (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)
 autista és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése, oktatása.

1 foglalkoztató helyiség,
fejlesztő játékok, foglalkoztató füzetek,
speciális tankönyvek,
gyógytestnevelési eszközök.
Dokumentumok:
Minden tanév elején határozat készül, mely tartalmazza a fejlesztésben résztvevő gyermek
adatait, a fejlesztő órák heti óraszámát. Amennyiben a fejlesztő órák év közben módosulnak,
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esetleg megszűnnek újabb határozat készül. A határozatok határozati számot kapnak, egy
példányt eljuttat az iskola a szülőknek is. A tantárgyi felmentések a szakszolgálatok
szakvéleménye alapján készülnek, egy tanévre szólnak, a határozat kezelése szerint járunk el
velük. Minden fejlesztőórán résztvevő tanulóról egyéni fejlesztési terv készül, mely a hozzá
csatolt fejlesztési naplóval együtt érvényes. Az egyéni fejlesztő és tanítási órák anyagát a
fejlesztési naplóban kell rögzíteni. Az eltérő tanterv szerint haladó gyermekek számára
egyéni tanterv készül.
1.6.6 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
-

A tanulók személyes gondjainak feltárása, pedagógiai eszközökkel történő segítése.

-

Napközi otthon működtetése.

-

Gyermekétkeztetés biztosítása.

-

A hátrányos helyzet enyhítésére, a nehéz családi és anyagi helyzet jelzése a megfelelő
intézményekhez, az ilyen jellegű problémák nyomon követése.

-

A tanuló veszélyeztetett helyzetének javítása érdekében a családsegítő szolgálat és a
gyámhivatal megkeresése.

-

Különböző előadások, rendezvények szervezése.

-

A továbbképzési lehetőségek kihasználása.

Szervezési feladatok
A gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársak legfontosabb szervezési feladatai:
-

kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal, gyermekvédelmi fogadóóra keretében, ahol
a szülők tájékoztatást, segítséget kaphatnak a felmerülő problémáik megoldásához,

-

kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel,

-

kapcsolattartás

az

illetékes

Gyámhivatallal,

a

családsegítő

szolgálattal,

Gyermekjóléti Szolgálattal,
-

egyéni

és

csoportos

problémafeltáró

beszélgetési

lehetőségek

szervezése

tanulókkal, szülőkkel,
-

segítségnyújtás ahhoz, hogy a diákok egyéni problémáikhoz külső szakember
segítségét igénybe vehessék,

-

előadások szervezése a fiatalokat érintő témakörökben,

-

szabadidős tevékenységek ajánlása,

-

rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása.

Prevenciós munka
Az iskola kiemelten kezeli a megelőzés pedagógiai feladatát, különösképpen:
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-

a pedagógusok, szülők és diákok számára tervezett előadások szervezését /helyes
táplálkozás, dohányzás, drog, AIDS, alkohol/,

-

tájékoztató kiadványok eljuttatását azokhoz a családokhoz, akiknek feltételezhetően
szükségük van segítségre,

-

felmérés végzését az osztályokban a káros szenvedélyekről,

-

személyes beszélgetést, tanácsadást, szakemberhez (orvos, pszichológus, családsegítő,
gyámügy stb.) való irányítást.
1.6.7 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

Az gyermek életének színtere nagy részben az iskola. A hátrányos helyzet kompenzálásának
is itt kell történnie. Ehhez a munkához meg kell nyerni a szülőt, segítő érdeklődésüket
gyermekük előrehaladása iránt.
A következő eljárásokkal igyekszünk enyhíteni tanulóink szociális hátrányain, elősegíteni a
sikeres beilleszkedést a társadalomba:
– Napközi szervezése.
– Felzárkóztató foglalkozások szervezése.
– A nevelők segítő szándékú odafordulása a gyermekek felé.
– Fogadóóra.
– A szülők nevelési gondjainak segítése, felvilágosító munka a szociális juttatásokról
szülői értekezleteken.
– Szükség szerint az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkájának igénybe
vétele.
– Drog és bűn megelőzési programok szervezése az egészségügyben és a rendőrségen
dolgozók segítségével.
– Pályaorientációs tevékenység.
– Tanulmányi ösztöndíj.
1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben,
így a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét
érintő ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a
jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
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c) a házirend elfogadása előtt.
1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A szülő – tanuló - pedagógus együttműködésének formáit elsősorban a közös pedagógiai
feladatokra építjük. A nevelési programnak elsősorban azokat a kérdéseket kell rendeznie,
hogy milyen módon működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát,
illetve az iskola milyen módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes
neveléséhez.
Ezt a munkát legcélszerűbb már óvodában elkezdeni
Az oktató-nevelő munka eredményessége elképzelhetetlen a szülők, a pedagógus és az egyéb
szakemberek (pl. logopédus, pszichológus) közötti őszinte, a közös cél érdekében egymást
segítő kapcsolat kialakítása nélkül.
1.8.1 A szülők közösségét érintő együttműködési formák
A szülő és az iskola jó kapcsolata az oktató-nevelő munka magas színvonalának, kellemes
légkörének biztosítéka. Ennek fórumai:
-

Szülői értekezlet

A tanév kezdetén összevont szülői értekezletet szervezünk az iskolavezetés, a felelősök,
pedagógusok részvételével. A tanév során osztályonként legalább 3 szülői értekezletet
tartunk. Ezek szerepe, hogy a szülők képet kapjanak az iskolában folyó munka céljáról, a
tanév rendjéről és feladatairól, valamint az osztály életében felmerülő gondokról, az aktuális
programokról, az elért eredményekről. Ekkor személyes problémák nem hangzanak el az
iskola felől, a szülők kérdései és javaslatai a közösségi élet területeire vonatkoznak.
Előfordulhat, hogy rendkívüli szülői értekezlet összehívására van szükség (pl. táboroztatás,
külföldi utazás, pályaválasztási időszakban, vagy halmozódó problémák esetén).
Minden tanév első szülői értekezletén az induló első osztályban a gyógypedagógus, illetve az
iskola vezetője tájékoztató jellegű beszélgetést kezdeményez a szülőkkel. Ennek keretében
ismerteti az befogadó iskola, az integráció fogalmát, az első osztályban kezdő SNI gyermek
fogyatékosságának sajátosságait. A gyermek szülőjének lehetőséget kell biztosítani, hogy a
többi szülővel megismertethesse SNI gyermekének egyéni vonásait. A többi szülőnek joga,
hogy tájékozódjon, kérdezzen. A beszélgetés célja a megelőzés, a szülők, s általuk
gyermekeik felkészítése a tanulás során előadódó sajátságos helyzetekre, azok kezelésére.
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-

Fogadóórák

Évente legalább 2 alkalommal, novemberben és áprilisban az iskola valamennyi pedagógusa
fogadóórát tart. Az egyes pedagógusok – igény szerint, előzetes megbeszélés alapján – a tanév
folyamán bármikor készek a szülővel való kapcsolatfelvételre. Ezek a találkozások személyes
jellegűek, ekkor a gyermek tanulási, magatartási problémái nyíltan megbeszélhetők. A
tanulók egyéni előmenetelével kapcsolatos kérdések és javaslatok merülnek fel. Sokszor
kerülnek szóba családi gondok is amelyeket a problémák okának feltárása közben a szülők
önként, a megoldás reményében mondanak el. Néhány pedagógusunk a gyereknek biztosítja a
fogadóóráin való részvétel lehetőségét. A tapasztalataink szerint ez fokozza a megbeszélések
eredményességét, őszintébb légkört teremt.
-

Vezetői fogadóórák

Reggel 730-tól délután 15.30-ig az

iskolavezetés valamelyik tagja (igazgató

és

igazgatóhelyettesek) bent tartózkodnak az iskolában. Előzetes bejelentés alapján, vagy az
iskolában kifüggesztett fogadási rend szerint bárki felkeresheti őket problémájával,
javaslatával.
-

Nyílt napok

Ezek az alkalmak nagyon kedveltek a szülők körében. A gyerek osztályban, közösségben
elfoglalt helyét, tanárai aktivitását a szülő személyesen figyelheti meg. Amennyiben a szülő
ezeken a fórumokon kívüli időpontokban is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával,
telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. Az iskola szülői
fórumot tart az érdeklődőknek mind a nyílt napok és a leendő elsős szülőknek tartott nyílt nap
után.
Kötetlen beszélgetés
Az utóbbi években jelent meg a szülők - pedagógusok részéről a kötetlen, fehér asztal melletti
beszélgetés, melyek során oldottabb légkörben tudunk véleményt cserélni egymással.
Szülői Tanács
Ebben a testületben a szülők, a tantestület tagjai és a diákönkormányzat képviseltetik
magukat. Célja és feladatai értelmében a jó összetételű testület elősegíti az oktató-nevelő
munka feltételeinek megteremtését. Működése garancia arra, hogy a szülők megfelelő
információhoz jussanak az iskolával kapcsolatban, kívánságaikat, kritikai észrevételeiket
megfogalmazhassák.
A szülőket a tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, segédletekről,
taneszközökről, amelyekre a következő tanévben szükség lesz.
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Az ellenőrző könyv elsősorban a tájékoztatás eszköze. Alsó tagozatos diák osztályzatait a
tanító, felső tagozatosét és szakiskolásét a tanuló írja be ellenőrző könyvébe, majd tanárával
és szülőjével/gondviselőjével aláíratja
1.8.2 A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt
képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az
osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot
lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével)
csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását 10 munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket DÖK gyűléseken, KRÉTA-n keresztül, valamint kifüggesztett hirdetés formájában
vagy nyomtatott, sokszorosított formában kell a diákság tudomására hozni.
Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatóval, tanáraival szóban
értekezhessen a tanítási napok folyamán. Aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit,
javaslatait írásban eljuttathatja, 30 napon belül választ kap az arra illetékes személytől.
Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal DÖK gyűlésen tart kapcsolatot a
diákokkal. Az összejöveteleken részt vehetnek az iskola tanárai is.
1.8.3 Kapcsolattartás az iskola további partnereivel
Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskola intézményvezetőjének,
igazgatóhelyettesének közvetítésével telefonon, e-mailben, írásban:
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– az intézmény fenntartójával,
– települési Önkormányzatokkal,
– tankerületi iskolák vezetőivel,
– iskolaorvossal,
– iskola fogorvossal,
– védőnővel,
– óvodavezetőkkel, óvónőkkel
– gyermekjóléti szolgálattal,
– hitoktatókkal,
– kulturális intézmények vezetőivel,
– rendőrséggel,
– katasztrófavédelemmel,
– Balatonfelvidéki Nemzeti Park képviselőivel,
– polgárőrséggel,
– iskolabuszt biztosító cég képviselőivel,
– Tapolcai Nevelési Tanácsadó munkatársaival,
– Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
munkatársaival
– MÁV, VOLÁN kirendeltségeinek munkatársaival,
– intézményünkkel együttműködési, megállapodási szerződéssel rendelkezőkkel,
– szolgáltatók képviselőivel.
1.9. A tanulmányok alatti vizsgák, a magasabb évfolyamba lépés feltételei
1.9.1 A vizsgaszabályzat a házirend melléklete, melyet a tantestület fogad el.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2.1 A választott kerettanterv megnevezése
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet mellékletei:
-

1. melléklet - https://kerettanterv.oh.gov.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html

-

2. melléklet https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
A 2014-2015-ös tanévtől az idegennyelv oktatását az alsó tagozat 3. évfolyamán bevezettük a
7/2014.(I.17.) kormányrendelet alapján.

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális
Szabadon tervezhető
órakeret
Összes tervezett óra
Rendelkezésre álló
órakeret

1. évf. 2. évf. 3. évf.
7

7

4. évf.

5

5

+2
4
1
1
2
2
1
5
1

2
4
1
1
2
1
1
5
1

4
1

4
1

2
2
1
5

2
2
1
5

2

2

0

2

22

22

24

23

24

24

24

25
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
3
4
Idegen nyelvek
3
3
3
3
Matematika
4
3
3
3
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Természettudomány
2
2
Fizika
2
1
Kémia
1
2
Biológia
2
1
Földrajz
1
2
Ének-zene
1
1
1
1
Dráma és tánc
1
Hon- és népismeret
1
Vizuális kultúra
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
Technika és tervezés
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
1
2
2
2
Rendelkezésre álló órakeret
28
28
31
31
2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. (Tervezés alatt, 2020.
augusztusi módosítással kiegészítve.)

Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Fizika
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Változat
A változat
A változat

Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene felső tagozat
Ének-zene alsó tagozat

A változat
A változat
A változat
A változat

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le. A kerettanterve 10% szabad időkeretet biztosít a tantárgy
óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven
kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.

Évfolyam

Évi
összes
óraszám

Tantárgy

Évi
összes
óraszám
10%-a
(óra)

1.
296

30

296

30

277,5

27

259

26

185
37
37

18
3
3

55,5

5

74

7

74

7

74

7

37

3

185

18

2.

3.

Magyar nyelv és
irodalom

4.

1-4.
1.
2.
3.

Matematika

Környezetismeret

4.
1-4.
1-4.

1-4.

1-4.

Ének-zene
Rajz és vizuális
kultúra
Technika
életvitel

és

Testnevelés

Tantárgyi tartalom
10 órában: Nemzeti ünnepekre készülődés;
hagyományokhoz, népszokásokhoz kötődő
irodalmi művek megismerése. Névadónkról.
20 órában: Gyakorlás.
10 órában: Ünnepi készülődés, névadónkról.
10 óra: Gyakorlás irodalomból.
10 óra: Gyakorlás nyelvtan- helyesírás.
7 óra: Nemzeti ünnepek, névadónkról
ismeretek bővítése.
10 óra: Gyakorlás irodalomból.
10 óra: Gyakorlás nyelvtan-helyesírás.
6 óra: Nemzeti ünnepek, névadónkról
ismeretek bővítése.
10 óra: Gyakorlás irodalomból.
10 óra: Gyakorlás nyelvtan-helyesírás.
Gyakorlás
Tanulmányi séta
Tanulmányi séta
3 óra: Tanulmányi séta.
2 óta: Gyakorlás.
2 óra: Tanulmányi séta.
5 óra Gyakorlás.
Gyakorló órák.
Múzeum,
kiállítás
látogatás.
(Szülői
igényekkel egyeztetve.)
Ünnepekre dekorációkészítés.
Üzemek, szülői munkahelyek látogatása.
1. osztályban: bolt, fodrász.
2. osztályban: fatelep.
3. osztályban: betonüzem.
4. osztályban: DGA
11 óra: Futóverseny ősszel-tavasszal. Városi
futóverseny.
7óra: Mozgás zenére.

Felső tagozaton és a szakképző iskolában a tantárgyi óraszámon belüli 10%-ot az alsó
tagozatéval megegyezően gyakorlásra, ünnepi készülődésre, névadónkkal kapcsolatos
ismeretek bővítésére kívánják felhasználni a kollégák.
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Az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása csak a rendelkezésre álló
időkeretben megszabott óraszámok teljes felhasználásával együtt teljesíthető.
2.2.1 SNI kerettanterv, szabadon tervezhető óraszámok
/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete
- 11.1. melléklet – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8.
évfolyam)(Az új NAT-hoz még nem készült el, ez az előzőhöz még, PP módosításkor
változhat.)

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
7
7
4
4
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
5
5
2
2
25
25

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Hon- és népismeret
Természetismeret
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
4
4
4
4
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
5
1
2
28

2
1
2
2
1
1
5
1
2
28
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3. évfolyam
6
3
1
2
2
2
1
1
5
2
25

4. évfolyam
7
4
1
2
2
2
1
1
5
2
27

7. évfolyam
4
2
4
1
2

8. évfolyam
4
2
4
1
2

4
1
1
1
1
2
5
1
2
31

4
2
1
1
1
1
5
1
2
31

Óraterv a helyi tantervhez 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
7
7
6+1
Matematika
4
4
3+1
Erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
2
2
2
Ének-zene
2
1+1
2
Vizuális kultúra
1+1
2
2
Informatika
1
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1
1
Testnevelés és sport
5
5
5
Szabadon tervezhető órakeret
1
1
0
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25

Óraterv a helyi tantervhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
Idegen nyelv
2
Matematika
4
4
4
Erkölcstan
1
1
1
Történelem, társadalmi és
2
2
2
állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
1
+1
Természetismeret
2
2
4
Földrajz
1
1
Ének-zene
2
2
1
Vizuális kultúra
2
2
1
Informatika
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1
2
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki óra
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
2
1
2
Rendelkezésre álló órakeret
28
28
31

Évfolyam

1.
2.
3.

4.

SNI tanulók heti rehabilitációs tanórai
foglalkozásainak száma
Tantárgy
Óraszám Összes óra
Környezetismeret
1
4
Matematika
3
Környezetismeret
1
4
Matematika
3
Környezetismeret
1
Informatika
1
6
Matematika
3
Magyar nyelv
1
Környezetismeret
1
6
45

4. évfolyam
7
4
1
2
2
2
1
1
5
2
27

8. évfolyam
4
2
4
1
2
4
2
1
1
1
1
5
1
2
31

5.

6.

7.

8.

Informatika
Matematika
Magyar nyelv
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Matematika
Magyar nyelv
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Matematika
Magyar nyelv
Technika
Matematika
Magyar nyelv
Matematika
Magyar nyelv

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

4

4

3

4

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről,
• Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI
rendelete a tankönyvvé, pedagógus - kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben
elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható
feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania,
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b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy
elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé
nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv
tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse,
c)

könyvhöz

kapcsolódó

kiadvány:

szöveggyűjtemény,

feladatgyűjtemény,

képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap,
lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram,
feladatbank. Továbbá az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett
vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint
tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális tananyag, amelynek az alkalmazása nélkül a
kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el; amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen
valamely műveltségi terület, műveltségi részterület, modul, valamint szakképzési
szakterület,

szakképzési

részszakterület,

modul

ismeretanyagának

átadásához,

feldolgozásához,
d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott,
legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola
részére felajánlott tankönyv,
e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány,
amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai
kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos
technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül
használják.
VIII. FEJEZET
A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
1. Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata
25. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak
kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából
történő tankönyvkölcsönzés útján.
(2)21 Az iskola igazgatója június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók
lesznek jogosultak
a) az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
b) az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
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c) nemzetiségi tankönyvellátásra az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes
tankönyvellátásra nem jogosult tanulók közül.
(3)22 Az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket arról, hogy az iskola, az iskola
fenntartója, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyvtámogatási
kedvezményt. Ennek tényét július 15-éig a könyvtárellátó felületén is rögzíti.
(4) Az iskola igazgatója az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja,
hány tanuló
a) esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes
tankönyveket,
b) esetében kell biztosítani az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt,
c) esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a
nemzetiségi tankönyveket,
d) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokban foglaltakon túl.
(5)23 A (4) bekezdés b) pontja szerinti igényeket az 5. mellékletben meghatározott
igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti
igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi
időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója
rávezeti az igénylőlapra.
. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell
elvégezni.
1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok
bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
e)24 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási
helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.
(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a
lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.
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(3) Az iskola - a helyben szokásos módon - hirdetményben teszi közzé a normatív
kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság
igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.
(4) Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyek tekintetében az Ntt. vagy az
Nkt. alapján adatkezelőnek minősül, illetve amelyeket a szülő hozzájárulásával kezel.
(5) A 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről az iskola
igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői
szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot,
az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének
meghatározásához.
(6) Az iskola igazgatója az (5) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak
véleménye alapján minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét,
és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes
tanulót, továbbá a fenntartót.
(7) Az iskola - az (5) bekezdésben meghatározott ideig - kezdeményezheti a
tankönyvellátás

támogatásának

megállapítását

a

fenntartónál

az

állami

tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére, egyidejűleg jelenti a fenntartó részére a
25. § (2) bekezdése szerinti támogatásra jogosultak számát.
Iskolánkban az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei:
–

A tankönyv nyelvezete feleljen meg a tanulók átlagos fejlettségi szintjének.

–

A tankönyvben szereplő szakszavak, szakkifejezések mennyisége és nehézségi szintje
feleljen meg a helyi tantervnek, és az alkalmazni kívánt évfolyamokon tanulók életkorából
következő fejlettségi szintnek.

–

A fogalomrendszere, logikus struktúrában tartalmazza az egyes tananyagrészeket.

–

A tankönyv kérdései és feladatai biztosítsanak megfelelő feltételeket a tanulási célokban
meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási
készségek és képességek differenciált fejlesztésére, stb.

– A tankönyv tartalmazza a helyi tantervben előírt ismeretanyagot feleljen meg a
szaktudomány elvárásainak.
– A tankönyv elégítse ki a didaktikai követelményeket.
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– Az eltérő tantervű tanulók számára a gyógypedagógussal történő egyeztetésnek
megfelelően, a követelmények figyelembevételével egyes tantárgyakból a normál tantervű
tanulókkal megegyező tankönyveket rendelünk.
A taneszköz alapvető feladata a tanári képességek kiterjesztése, kiegészítése és nem a tanár
helyettesítése. A taneszköz kiválasztása a pontos tanítási célok, a tananyag és a feldolgozási
módszer ismeretében történik.
2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.4.1 Az első-második évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 1-2. évfolyam kiemelt feladata, hogy gyermekek természetes kíváncsiságára, nyitottságára
alapozva, azokat megőrizve, kialakítsa és optimalizálja a készségek, képességek rendszerét.
Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;
Ebben az időszakban alakul ki a tanuláshoz való pozitív attitűd és rögzülnek a hatékony
tanulási technikák, itt alapozódnak meg a sikeres felnőtt élet szempontjából fontos
kulcskompetenciák. Olvasás, írás és számolás – mint olyan alapok, amelyek mindenfajta
tudás megszerzéséhez szükséges, de nem elégséges feltételek. Mindezeket játékos, a tanulók
életkori sajátosságait szem előtt tartva, változatos és gazdag formában valósítjuk meg.
Gyermekeink analizáló/szintetizáló, a szótagolást

előnyben részesítő olvasástanítási

módszerek alapján tanulnak olvasni. A legfontosabb tény, hogy minden osztályban kellő
toleranciát tanúsítva, differenciált ütemben haladva, kiváró attitűddel minden gyermek
elsajátítja az olvasás alapjait. További fontos célnak tartjuk, az automatizált, folyékony és
szövegértő olvasás képességének kifejlesztését. Általános készségek: kommunikáció,
problémamegoldás, motiváció, kreativitás, csapatmunka, alkalmazkodóképesség, tanulási
képesség megalapozása elengedhetetlen feladat. Mindezek kialakítása nem köthető egy-egy
konkrét tantárgyhoz, hanem az új pedagógiai módszerek, mint kooperatív technikák,
projektmódszer, drámapedagógiai eszközök alkalmazásával valósítjuk meg.
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a feladatunk.
2.4.2 A harmadik-negyedik évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
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Az oktatás egyik legfontosabb nevelési célja a tudásvágy, a tanulás szeretetének kialakítása.
Azaz szándékában álljon, akarjon tanulni és ezt meg is valósítsa. Amennyiben a diák
belsőmotivációs bázisa fejlett, akkora pedagógus erre támaszkodva csupán ennek
megőrzésére, fejlesztésére összpontosít.
Amennyiben a tanulók nem rendelkeznek megfelelő belsőmotivációval a tanuláshoz, akkor a
pedagógus külsőmotiválással törekszik motivációs rendszer megalapozására, kialakítására. A
külsőmotivációkkal a tanár nem elégedhet meg, és mindig arra összpontosít, hogy hogyan
alakítható a külső motiváció belsővé.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
2.4.3 Az ötödik-hatodik évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, az
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban,
a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.
A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni.
2.4.4 A hetedik-nyolcadik évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
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A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
2.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
Célja: A 6-16 éves korosztály egészséges életmódra nevelése, a rendszeres sportolás, mozgás
iránti igény kialakítása és kielégítése, a sport megszerettetése.
Formái: Iskolánkban a törvény által előírt mindennapos testedzés:
- kötelező tanórai foglalkozások
- nem kötelező, választható tanórai foglalkozások
- iskolai sportköri foglalkozások
- tanórán kívüli foglalkozások
- gyógytestnevelés keretében valósul meg.
A szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához
rendelkezésre álló időkeretből biztosítjuk.
Tanórán kívüli foglalkozások formái és gyakorisága:
Tanórán kívüli mozgási lehetőségek:
- napközis-szabadidős és sportfoglalkozás
- szervezett kirándulás – túra
- osztálybajnokságok (fiú foci, leány foci, kosárlabda)
Testedzés gyakorisága, időtartama:
- a napközis tanulók naponta 35-45 percet levegőn tartózkodnak, mozognak
- évente egy-két alkalommal kerékpár és gyalogos kirándulást szervezünk tanulóinak
iskolaszinten.
Általános rendelkezések a mindennapos testedzésre vonatkozóan:
- A testnevelés órák – sportfoglalkozások időtartama min. 45 perc max. 90 perc.
- A tanórán kívüli foglalkozások időtartamát jellege határozza meg.
- A foglalkozásokat minden esetben pedagógus vezesse.
- Az iskolánkban folyó testedzés valamennyi foglalkozásáról írásbeli dokumentációt kell
vezetni a nevelőknek a hely, idő és a résztvevők számának feltűntetésével.
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Testnevelés
órák
száma
hetente
2020/2021.
tanévtől

1. o.

2. o.

3. o.

4. o.

5. o.

6. o.

7. o.

8. o.

9. o.

3+2
néptánc

3+2
néptánc

3+2
néptánc

3+2
néptánc

3+1
néptánc+1
sportkör

3+1
néptánc+1
sportkör

3+2
sportkör

3+2
sportkör

3+2
sportkör

2.6 Projektoktatás
2.7 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
- Rászorultak támogatása (tankönyv, étkezés).
- Együttnevelés.
- Biztos alapkészségek, a tudáshoz és az információhoz való hozzáférés biztosítása
mindenkinek.
- Használható idegen nyelvtudás biztosítása.
- Ösztöndíjprogram. (Alapítvány)
2.8 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Az iskolai beszámoltatás és számonkérés célja információszerzés arról, hogy a tanuló(k)
elsajátították-e a helyi tantervben előírt tananyagot, teljesítették-e az előírt követelményeket.
A számonkéréssel kapcsolatos követelmények:
– Legyen sokoldalú, az ismeretek mellet fogja át az alkalmazásokat is.
– Az információszerzés legyen érvényes, mérhető, a tantervi követelményeken
alapuljon.
– Szoktasson a rendszeres és fegyelmezett tanulásra.
– Legyen rendszeres.
– Vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait és egyéni adottságait.
– Változatos formák alkalmazása.
– Fegyelmező eszközként nem alkalmazható.
– Legyen objektív és igazságos.
– Legyen fejlesztő hatású, motiváljon a tanulásra.
A számonkérés formái a következők:
– Egyéni beszámolás, felelés
– Kiselőadás
– Feladat, probléma megoldása
– Iskolai dolgozat, témazáró, félévi és év végi dolgozat
– Házi feladat, házi dolgozat
– Feladatlap, mérőlap
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–
–
–
–

Röpdolgozat
Vizsga
Gyakorlati feladatmegoldás, manipulatív tevékenység
Projekt elkészítése
2.8.1 Írásbeli feladatok értékelése

– a feladatlapon fel kell tüntetni a tanuló nevét, osztályát, a számonkérés időpontját,
– el kell látni az iskola pecsétjével,
– a tanulók csak az említett lapokon dolgozhatnak,
– tollal írhatnak,
– a rajzokat, ábrákat ceruzával kell elkészíteni,
– dolgozat írásakor használható eszközök: a szaktanár határozza meg, s előzetesen tájékoztat
– a javításhoz javítókulcsot kell készíteni.
– a dolgozatra rá kell vezetni a javítás időpontját, feladatonként vagy feladat elemenként és
az összesített pontszámokat,
– a kijavított dolgozatokat a pedagógus aláírásával látja el.
– a tanulónak elegendő időt kell adni a kijavított dolgozat megtekintésére,
– az értékelésre meddig tehet észrevételt,
– a dolgozatról másolatot készíthet.
2.8.2 Szóbeli értékelés
A

szóbeli

beszámoltatásnak

összhangban

kell

lennie

a

számonkérés

általános

követelményeivel és értelmezésével. A szóbeli számonkérés nem lehet „rajtaütésszerű”,
valamint fegyelmezési eszköz.
2.8.3 Tanulmányi munka értékelése
A Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakképző Iskola egyes évfolyamain a következő
módon kíván értékelni:
Évfolyamok Értékelési szakasz
1.
félév
év vége
2.
félév
év vége
3.
félév
év vége
4.
félév
év vége
5.
félév
év vége
6.
félév
év vége
7.
félév
év vége
8.
félév
év vége
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Értékelési mód
szöveges
szöveges
szöveges
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat
osztályzat

Az

-

előírt

követelmények

teljesítését

a

nevelők

az

egyes

szaktárgyak

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult
tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az

-

első és a negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről
átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (311.évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz ellenőrzésénél:
A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is

-

ellenőrizhetik.
Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma anyagát és fő követelményeit

-

átfogó témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször

-

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró

-

dolgozaton kívül – lehetőleg, csak egyszer kerüljön sor írásbeli számonkérésre, de
minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt, is, hogy a
tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez
képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
A második évfolyam II. félévtől-11. évfolyam végéig a tanulók teljesítményét, előmenetelét
minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
2.8.4 A tanulók tanulmányi munkájának értékelési alapelvei a pedagógiai folyamatban
 személyre szóló legyen,
 ösztönző hatású legyen,
 nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű,
 a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen,
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 folyamatos legyen,
 kiszámítható legyen,
 legyen tárgyszerű (mit, hol, miben hibáztunk, hogyan lehetséges a javítás),
 megfelelő légkörben történjen (minimális stressz mellett).
Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan megfogalmazzuk, és a tanévek
elején a tanulók tudomására hozzuk az egyes tantárgyak követelményeit. Az egységes
követelményrendszert minden tanár köteles betartani.
Az értékelésben döntő személy(ek):
1. saját tantárgyában minden tanító, tanár önállóan,
2. magatartás, szorgalom esetén az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban
tanítók közössége. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt,
3. minden egyéb vitás esetben a tantestület közössége dönt.(50 % + 1 fő),
Az értékeléshez kapcsolódó feladatok, szabályok:
– Az évközi értékelések rögzítésére 2018. szeptember 1-től e-naplót.
– Az osztályfőnök havonta ellenőrzi a beírt jegyeket, a hiányt pótoltatja.
– Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szövegesen
értékelünk.
– A 2 –8. osztályig tanév végén a bizonyítványban betűvel jelöljük a tanulmányi munka
osztályzatait (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen).
– Dicséret esetén „kitűnő” bejegyzés kerül a megfelelő tantárgyhoz. Dicséretet az a
tanuló kaphat, aki az adott tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújt. (tanév végén).
– Az értékelő döntést az érdemjegyek alapján félévkor és év végén a tagozatonként
(alsó, felső) összehívott osztályozó értekezlet mondja ki.
A tanulmányi munka értékelése:
A pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét a tanév folyamán, illetve félévkor és a
tanév végén a következőképpen értékeli:
I.

1. évfolyamon félévkor és tanév végén, 2. évfolyamon félévkor a minősítés a
következő:

 kiválóan teljesített,
 jól teljesített,
 megfelelően teljesített,
 felzárkóztatásra szorul.
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II.

A második évfolyam tanév végétől, 11. évfolyammal bezárólag a tanulók
teljesítményét osztályzattal minősítjük: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1).

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
KRÉTA e-naplón keresztül keresztül. Az e-napló bejegyzéseit az osztályfőnök havonta
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását, pótoltatja.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény érdemjegy
Alsó tagozat

Minimum szint

90-100% (5)

95-100 % (5)

76- 89% (4)

84- 94% (4)

51- 75% (3)

61- 83% (3)

31- 50% (2)

51-60% (2)

0-30 % (1)

0- 50% (1)

Felső tagozat

Minimum szint

90-100% (5)

95-100 % (5)

76- 89% (4)

84- 94% (4)

51- 75% (3)

61- 83% (3)

31- 50% (2)

51-60% (2)

0-30 % (1)

0- 50% (1)

A témazáró dolgozatra való felkészülés komoly erőfeszítést kíván a tanulótól, még akkor is,
ha a tanár az összefoglaló órán súlypontoz, ezért vigyázunk arra, hogy kettőnél több témazárót
nem írathatunk egy nap.
Osztályzat:
Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan
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definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni.
Bátran mer visszakérdezni.
Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan csak kevés és jelentéktelen hibával tesz
eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét,
definíciói bemagoltak.
Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz nevelői
segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud
önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat
mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és tanuló között.)
Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas
válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre.(Akar,
de nem megy.)
Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni.
A minimumot sem tudja.
2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a
tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére- szokásos (egyik óráról
a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy –egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Az otthoni felkészüléshez előirt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának:
Elvei:
– olvasás gyakorlása (hangsúlyozottabban szerepel alsóban),
– a tanítási órán feldolgozott tananyag elsajátítása, gyakorlása, a tankönyv, munkafüzet,
vagy a füzetben leírtak alapján (képességfejlesztés és ismeretek megszilárdítását
szolgálja.
– memoriterek
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– gyűjtőmunka, egyéni kutatómunka. (nem kötelező házi feladat)
– a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt tevékenyen érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.

Korlátai:
– A szóban és az írásban feladott kötelező házi feladat egyetlen tárgyból sem lehet, több
mint amennyit egy átlagos képességű tanuló 30 perc alatt el tud végezni.
– alsóban csak annyi házi feladat adható, amennyit a napközis tanulók is el tudnak
végezni.
– tanítási szünet, hétvégi és ünnepnapok előtti utolsó órán sem adható több kötelező
szóbeli és írásbeli házi feladat, mint amennyi egyik óráról a másikra esedékes,
– írásbeli házi feladat osztályzattal csak akkor értékelhető, ha az érdemjegy javít az
addigi eredményén.
2.10 A csoportbontások szervezési elvei
Iskolánkban az alsó tagozaton a tanulók folyamatos előmenetele érdekében csoportbontásban
tanítjuk a matematikát; magyar nyelv és irodalmat amennyiben a gyermekek érettségéről,
fejlettségéről, előzetes ismereteiről szerzett tapasztalataink ezt indokolttá teszik. Célunk, hogy
ez által lassabb tempóban haladva az ismereteket elmélyítsük; több idő jusson a hátrányok
kompenzálására és tanulók tudásának megalapozására.
2.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi
mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően
most már iskolában a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelő a diákok fittségi
állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
2.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
2.12.1 Az iskola egészségnevelési elvei
- Az egészség, mint érték megerősítése.
- Egészségmagatartás formálásával intézményesen előkészítjük a gyermeket arra, hogy
felnőttként aktív szerepet tudjon játszani életminősége alakításában, megőrzésében.
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- Alapvető egészségügyi szokások kialakítása, rendszerbe szerveződése, automatizmussá
válásában közvetett módon lényeges szerepe van az iskolának.
- El kívánjuk juttatni tanulóinkat annak belátásához, hogy a mindennapi életük nem külső
körülmények által alakul, hanem saját maguk által alakítható, megszervezhető, melyben
felelősségük van.
- Segítséget adunk tanulóinknak az időbeosztáshoz, a napirend szerint éléshez, a munka és a
pihenés egyénre szabott mértékének kialakításához.
- Az iskolai nevelési elgondolásainkban nem hagyjuk figyelmen kívül a lelki egészség
nevelést sem. Testi-lelki tartalmakat együttesen tartalmazó egészségnevelést kívánunk
folytatni.
2.12.2. Az iskola környezeti nevelési elvei
- Legyen egész életen át tartó.
- Intézményes és nem intézményes formában egyaránt fontos.
- Legyen tudományos és tantárgyközi megközelítése.
- Legyen „lokális” és „globális” egyszerre.
a) felelősség a helyi környezetért, felelősség a Földért,
b) komplementáris jelleg,
c) minden problémát két irányból kell vizsgálni: a helyi mozgalmak szerepe jelentős,
d) sok lokális kezdeményezés, globális változást eredményezhet (pl. faültetés)
- Legyen aktuális és jövő orientált.
- Rendszerszemléletű. A világ egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg.
Nincsenek egymástól független folyamatok. Minden kérdés soktényezős.
- Neveljen együttműködésre. A környezeti munka tipikusan csapat munka.
- Neveljen problémamegoldásra.
- Neveljen új értékrendszerre.
- Legyen multikulturális.
2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
2.13.1 A magatartás értékelésének elvei
A „magatartás” kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal (tartás), és nem viselkedés
csupán.
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A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli
fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett
felelősségérzetét értékeli.
A magatartás és szorgalom helyi követelményeit a nevelőtestület állapítja meg figyelembe
véve a diákönkormányzat javaslatait.
A házirendben írtakat betartva, és azt társaival betartatva együttesen értékeljük. Hangsúlyozni
kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a viszonyítási alapot.
A tanulók magtartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2.-8.
évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén – a diákok
véleményének meghallgatása után- érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők
többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon:
példás

(5),

jó

(4),

változó (3),
rossz (2)
érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők
többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Magatartás
Fegyelmezettsége

Példás
nagyfokú állandó
másokra pozitívan
kiható

Jó
Megfelelő,
még
nem teljesen a
sajátja

Felelősség-

nagyfokú

Időnként
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Változó
másokat
zavaró,
kifogásolható
gyenge, ingadozó,
de
igyekszik
javulni
ingadozó

Rossz
erősen
kifogásolható
zavaró, negatív
felelőtlen,

Érzete

felelősségtudat
de befolyást nem
gyakorol,
Hatása a közöspozitív,
aktív,
ségre, társas emberi segítőkész, jókapcsoindulatú, élen jár,
latai
kezdeményez
Házirend
betartja, arra
Betartása
ösztönöz
Viselkedéskifogástalan,
kultúrája,
példaértékű,
hangneme
tisztelettudó
udvarias

feledékeny

megbízhatatlan

Részt vesz, de ingadozó,
befolyást
nem közömbös,
gyakorol
vonakodó

Negatív, goromba
ártó, lélektelen,
megfélemlítő

Néha hibázik

sokat vét ellene

Részben tartja be

Kevés kivetnivalót Udvariatlan,
hagy maga után
nyegle

durva,
romboló,
közönséges,
goromba, heves,
hangoskodó

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte, vagy megsértése szükséges.
2.13.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei
A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való
viszonyát, munkavégzését és kötelességtudatát értékeli.
A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A 2.-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén – a diákok
véleményének meghallgatása után – érdemjeggyel értékeli.
A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi
véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a
bizonyítványba be kell jegyezni.

Szorgalom
Tanulmányi
munkája
Munkavégzése
Kötelességtudata
Többletmunka

Példás
céltudatosan
törekvő, odaadó,
igényes a tudás
megszerzésében
kitartó,
pontos,
megbízható,
önálló, lankadatlan
kifogástalan.
precíz
rendszeres,
érdeklődő

Jó
Változó
Figyelmes, törekvő ingadozó

Hanyag
hanyag, lassító

Rendszeres,
többnyire önálló

megbízhatatlan,
gondatlan

rendszertelen,
hullámzó,
önállótlan
Megfelelő,
néha felszerelése
ösztökélni kell
gyakran hiányos
Előfordul,
ritkán
ösztönzésre
dolgozik

szinte
nincs
felszerelése
egyáltalán nem

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
62

2.13.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
A nevelőtestület pedagógusai a tanuló pozitív és negatív cselekedeteit értékelik a cselekedet
komolyságának arányában. A jutalmazás célja az elismerés, ösztönzés. A büntetés célja a
cselekedet megismétlődésének megakadályozása.
Azt a tanulót, aki a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, például versenyeken való részvétellel, az iskola
dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
A jutalmazás elvei:
Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
-

Tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi.

-

Kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít.

-

Eredményes kulturális tevékenységet folytat.

-

Kimagasló sportteljesítményt ér el.

-

Jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló

együttes munkát végez.
-

Egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez.

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.
Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók a házirendben megfogalmazottak szerint,
amelyeket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretes és sikeres
tanulók nevét közzé kell tenni az intézmény faliújságján.
Iskolánkban elismerésként osztályfőnöki és igazgatói írásos dicséretek adhatók. Az egész
évben kiemelkedő munkát végző tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók.
A jutalmak odaítéléséről a tantestület vagy az igazgató dönt az osztályfőnökök javaslata
alapján.
Az a tanuló, akinek kiemelkedő a teljesítménye jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt nyilvánosan veszi át.
Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök terjeszti elő a tanulót a szaktanító
javaslata alapján.
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Fegyelmezési elveink:
Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben
részesítendő.
A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések
megelőzésére szolgáló nevelési eszköz; jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási nevelési
eszköz; jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási osztályzatát.
Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a
tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé.
Az igazgatóhelyettesi és az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi.
Annak a tanulónak az esetében, akinek osztályfőnöki megrovása van, az osztályfőnök
mérlegelheti annak lehetőségét, hogy nem vehet részt az osztályközösséget megmozgató
rendezvényeken, iskolai szervezésű kirándulásokon.

3.

A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések

3.1.

A pedagógiai program érvényességi ideje.

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai
program alapján felmenő rendszerben 2020-2021. tanévtől először az első és ötödik
évfolyamokon.
A törvények, rendeletek, által előírt változtatásokat aktuálisan az előírt határidőkben
végrehajtjuk.
3.2
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A nevelők, s a szakmai munkaközösség minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
3.3

A pedagógiai program módosítása.

A pedagógiai program módosítására:
az iskola igazgatója,
a nevelőtestület bármely tagja,
a nevelők szakmai munkaközösségei,
az intézményi tanács,
az iskola fenntartója tehet javaslatot.
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A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával
válik érvényessé.
A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell
bevezetni.
3.4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken tekinthető meg:
az iskola fenntartójánál,
az iskola nevelői szobájában,
az iskola igazgatójánál,
az iskola honlapján.
A pedagógiai program megismerésére és javaslattételre tett Szülői Tanács, Diákönkormányzat
nyilatkozat az iskolai irattárban megtekinthető
Jóváhagyta:

2020. április 30.

Hoffmann Ottó Lajos
Intézményvezető
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Mellékletek
1. melléklet https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_is
k_1_4_evf
2. melléklet https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_is
k_5_8

66

