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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A pedagógiai program tartalmát meghatározó jogszabályok és dokumentumok:
–

2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről;

–

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról;

–

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról;

–

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

–

51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről;

–

2001.évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről;

–

16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről;

–

32./2012.(X.8.)EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról;

–

32/1997.(XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról;

–

2012.évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési faladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről;

–

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról;

–

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról.

–

17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

–

2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényt
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KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK
- Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása -

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola küldetése az, hogy a település és
vonzáskörzete gyermekeinek nevelésére, oktatására vonatkozó speciális társadalmi szükségletek
kielégítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben valósuljon meg, amely kiváltja a település
lakosságának, és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését.

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú
emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni.
Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik, védik a természetet, megbízhatóak,
gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők, és elfogadják a másságot.
A tanítás-tanulás folyamatában a tevékenységközpontúságra törekszünk, ahol a gyermek alkotó
részese a tanulás – tanítás folyamatának, képes a tudás elsajátítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a
digitális tudásra, a korszerű tanítási módszerek alkalmazására, melyek egyben a tanulók
személyiségfejlesztését is szolgálják.
Ezáltal alakuljanak ki általános emberi személyiségjegyeik, legyenek becsületesek, mély
érzésűek, önfejlődésre képesek, illemtudók.
A szülőket legfontosabb „szövetségesünknek” tekintjük, törekvéseink közösek. Az iskolai
rendezvények, versenyek, nyilvános események és ünnepek szervezését az aktív szülők
bevonásával és közreműködésével szervezzük.
Lajosmizse város bennünk mindig igazi partnerre talál, ha a város művelődéséről, kultúrájáról,
szabadidős- és sporttevékenységéről van szó.
A helyi társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett,
az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször
változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja:
emberséget és tudást adni a felcseperedő lajosmizsei polgároknak.
Olyan intézményt képzelünk el, amelyben:
- a gyermekek korszerű, európai színvonalú iskolába járhatnak, ahol ellátásuk, oktatásuk a
lehető legmagasabb szintű,
- a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és mintát kapnak,
- az emberi, nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük,
- a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van,
4

- a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg,
- testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az
életben biztonsággal eligazodni,
- életformájukká válik a rendszeres mozgás, a mindennapos testedzés, az egészséges életmód.
Mi olyan diákot szeretnénk nevelni, oktatni, aki
 nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk nyitottá tenni
 eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani
 magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, akkor segítünk önbizalmat ébreszteni benne
 barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani
 szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt
 ha nem az okosság a fő erénye, akkor keresünk benne más értékeket
 tisztelettudó
 szófogadó
 kitartó, de nem önfejű
 ambiciózus, de nem törtető
 együttműködő, de nem konformista.

Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel: a jövő nemzedékét neveljük. Ezért minden
pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra.

Minden nehézség ellenére arra törekszünk, hogy az ésszerűség, a gyermekek, a felnövekvő
generációk érdekeit állítsuk a megoldandó feladatok fókuszába.
A gyermekek iránt érzett felelősség a tudásban, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett hit, és
a szülők támogató segítése lehet a garanciája egy pedagógiailag átgondolt, s a szülők által
igényelt program megvalósításának.
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BEVEZETŐ
AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
Nevünk: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Tagintézményünk:

Lajosmizsei

Fekete

István

Sportiskolai

Általános

Iskola

Felsőlajosi

Tagintézménye.
Városunk és iskolánk Kecskemét vonzáskörzetében található. A megyeszékhely közelsége több
szempontból is meghatározó szerepet játszik intézményünk életében. Egyrészt továbbtanulóink nagy
része itt folytatja középiskolai tanulmányait, másrészt Kecskemét kulturális élete (színházi előadásai,
múzeumai, kiállításai, egyéb rendezvényei) erős kisugárzással hat intézményünkre, elsősorban a
szabadidő szervezésének terén. Városunkban egy általános iskola működik, ezért Kecskemét
közelsége a szülők egy kisebb részét arra ösztönözheti, hogy a nagyobb város iskolakínálatából
válasszon gyermekének megfelelőt. Iskolánk szolgáltatásait, színvonalát tehát folyamatosan
emelnünk kell tanulói létszámunk megőrzésének érdekében, intézményünknek meg kell felelnie a
nagyvárosi igények által diktált követelmény – elvárás rendszernek is. S végül meg kell említenünk,
hogy Kecskemét közelsége bizonyos mértékig kihat tanulóink neveltségi szintjére, nekünk is
védekeznünk kell a nagyvárosokra jellemző veszélyforrások megjelenése ellen.

Iskolánk nagy iskola, mind a tanulólétszám, mind pedig a pedagógusok létszámának tekintetében.
Alapfeladatunk a hozzánk tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.
E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola és ezen
belül az enyhén értelmi fogyatékosokat foglalkoztató tagozat is működik.

Színvonalas, minőségi nevelést és oktatást végző intézmény, a dolgozókat igényes szakmai
felkészültség, a gyermekek iránt érzett szeretet és felelősség jellemzi.
Az intézményi célok konkrétak, reálisak, mérhetőek. A tanulók sokoldalú fejlesztése érdekében
színvonalas, eredményes munkát végzünk közös összefogással, együttműködéssel, egymás
munkájának megbecsülésével. A szülők, pedagógusok együttműködése a gyermekek nevelése,
oktatása érdekében a kölcsönös tiszteleten, egymás megbecsülésén alapszik.
A nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének,
hagyományinak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a magyar nemzeti
hagyományaink ápolására. Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartás kialakítását.
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A környezetünkben lévő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben
eltér. A nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül
megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását,
ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges jó képességű gyermekek
fejlesztését is. Célunk minden tanulót hozzásegíteni a képességei szerinti legoptimálisabb
továbbtanuláshoz, személyiségük kiteljesítéséhez, olyan szilárd alapképességek kialakításához,
melyek lehetővé teszik számukra a társadalomba való beilleszkedést.

A lajosmizsei iskolában közel 800 diák tanul, 40 tanulócsoportban, átlag 18 – 28 fős
tanulólétszámokkal. A nevelés-oktatás 86 fő pedagógus irányításával történik.
A nevelő - oktató munkát segíti 2 fő iskolatitkár, 5 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda,
1 fő iskolai védőnő. Technikai dolgozóink: 1 fő technikai vezető, 1 fő karbantartó, 1 fő fűtő, 2 fő
portás és 10 takarító.
Gyermekvédelmi tevékenységet is ellátunk, és működtetünk iskolai könyvtárat.
Tárgyi feltételek tekintetében megállapítható, hogy rendelkezünk azokkal az eszközökkel,
amelyek feltétlenül szükségesek oktató – nevelő munkánkhoz.
Alsó tagozatos tanulóink jelenleg 1 telephelyen tanulnak.
Felső tagozat szaktantermekben is tanul. Felszereltségüket a lehetőségekhez képest folyamatosan
fejlesztjük. Testnevelés óráknak, sportfoglalkozásoknak a sportcsarnok és a kistornaterem ad
helyet, 1 bitumenes pályával és 1 kültéri kézilabdapályával is rendelkezünk.
Szépen felújított könyvtárunk jól segíti az olvasóvá nevelést, emellett gyakran iskolai
rendezvények színhelye is.
Az informatikaoktatást igényesen kialakított számítástechnika termek biztosítják.
Az iskola 18 db interaktív táblával is rendelkezik, melyből 3 az alsó tagozatos oktatást segíti, 13 a
felsős termekben került elhelyezésre, 2 db pedig a felsőlajosi tagintézményben van.
Az oktató – nevelő munkánkat segítik még a különböző szertárak, a stúdió, a logopédiai
foglalkoztató, fejlesztő pedagógiai termek telephelyenként, valamint a karbantartó műhely.
Az intézmény eredményessége köszönhető a kollégáink napi szintű lelkiismeretes, szakmailag
igényes munkájának, a vezetők összefogásának, szakmai felkészültségének, a technikai dolgozók
munkájának, a szülők és a fenntartó támogatásának.
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I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1.1. A nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Az iskolai nevelés – oktatás alapvető célja: a kulcskompetenciák fejlesztése
Kulcskompetenciák:
- anyanyelvi kommunikáció,
- idegen nyelvi kommunikáció,
- matematikai kompetencia,
- természettudományos és technikai kompetencia,
- digitális kompetencia,
- hatékony, önálló tanulás kompetenciája,
- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség,
- szociális és állampolgári kompetencia,
- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.
Célunk:
- Tanulóink felkészítése az egész életen át tartó tanulásra,
- a változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra,
- segítséget nyújtani az iskolai, és majdani felnőtt élet sikerességéhez.
- modern, személyiségközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó
tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása (differenciálás, kompetencia
alapú oktatás)
Műveltségterületek oktatásának kiemelt, közös céljai
 tevékenykedtetés (cselekvő részvétel)
 informatika alkalmazása
 szociális kompetenciák sok irányú fejlesztése
 a közösségi élethez, a munkába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek
átadása
 egészséges életmód kialakítása
 aktív részvétel, öntevékenység, és a kreativitás biztosítása
 médiumok alkotó használata, médiatudatosságra nevelés
A képzés valamennyi területén jelenjen meg a kulcskompetenciák fejlesztése.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
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Pedagógiai munkánk alapvető feladata:
-

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.
-

Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.

-

Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása

(tisztálkodás,

öltözködés,

étkezés,

környezet

rendben

tartása).

Az

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
-

Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.

-

Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.

-

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

-

Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.

-

A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.

-

A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.

-

A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.

-

Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
CÉLJAINK ÉS FELADATAINK
Alsó tagozatunkon (1-4 évfolyam)
Céljaink:
-

óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti
érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését;

-

vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;

-

a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és
képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során;

-

tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
magasabb társadalom értékei iránt;

-

iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának
kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt;

-

a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket,
fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket;

-

társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és
megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni
másokkal.

Feladataink:
-

a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában;

-

a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal, motivált munkában fejlesszük a
kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő érzelemviláguk
gazdagodását;

-

adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;

-

alapozzuk meg tanulási szokásaikat;

-

támogassuk az egyéni képességek kibontakozását;

-

működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában;

-

figyeljünk

azoknak

a

hátrányoknak

a

csökkentésére,

amelyek gyermekeink

szociális, kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak;
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-

tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket;

-

erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat;

-

formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését.

Felső tagozatunkon (5-8. évfolyam)
Céljaink:
-

folytassuk és erősítsük az előző szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek
fejlesztését;

-

vegyük figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulóink gondolkodása erősen kötődik az érzékelés
útján szerzett tapasztalataikhoz;

-

13-14 éves kortól a tanulóink ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmiés elemző gondolkodás;

-

neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket;

-

tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – készítsük fel
a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre;

-

készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására.

Feladataink:
-

fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek;

-

a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük tanulóink
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás- érzését,
empátiáját;

-

teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják
megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét;

-

tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan
jellemző szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, fontosságát
a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában;

-

terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra;

-

fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerése iránti
igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás tudatát.

-

Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlesztésére, a szocializáció folyamatainak
elősegítésére.
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-

Feladatunk az elemi művéltség alapjainak lerakása, elmélyítése, a tanulási stratégiák és
módszerek elsajátítása.

-

A tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk
minősítéséről.

Nevelési

céljaink

megvalósítását

segítik

az

iskola

pedagógusai

által alkalmazott

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek
1. Szokások kialakítását célzó, - Követelés.
beidegző módszerek.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.

2. Magatartási
modellek - Elbeszélés
bemutatása, közvetítése.
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3. Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
kialakítása).
- A tanulók önálló elemző
munkája.

- A nevelő részvétele a tanulói
közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése a
közösségi életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek,
ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén:
-

minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott
továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége
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- vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni
képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében
megfogalmazott követelményeknek.)
-

rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a
későbbiekben megfeleljen,

-

ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben
éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,

-

határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolai tevékenységrendszer a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul. A konkrét tartalmi
tényezők megállapításakor figyelembe vesszük a gyerekek fejlődés-lélektani jellemzőit, másrészt
számolunk az életkori sajátosságokkal.
Tanulóink viselkedéskultúráját iskolánk Házirendje szabályozza, melynek betartására fokozott
figyelmet fordítunk.
A személyiségfejlesztés minden pedagógus egységes, következetes nevelési eljárásokkal végzett
permanens tevékenysége.
Az iskolai nevelőmunkánkban személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok:
A tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával a tanulókban alakítsa ki az


érdeklődés igényét



a tájékozottságot, találékonyságot



a rugalmasságot, aktivitást



nyitottságot, problémaérzékenységet.

Ugyanakkor a szerzett tudás felhasználásában


magabiztosságot



határozottságot



kreativitást feltételez, és azt, hogy a folyamatos ismeretszerzés ne valamiféle kényszer
legyen, hanem váljon számukra magától értetődő igénnyé.

A tanulókban e szemlélet kialakítása a társadalom által elvárt követelményeknek való megfelelést,
a változó gazdasági feltételek kihívásaira való felkészülést célozza.
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A személyiségfejlesztés főbb területei:
1. A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése.
2. Tanulóink

érzelmileg

legyenek

kiegyensúlyozottak,

rendelkezzenek

empatikus

készségekkel, tudjanak tolerálni.
3. Akarati

tulajdonságait

tekintve

legyenek

határozottak,

céltudatosak,

kitartók,

megbízhatóságra, rendszerességre törekvők.
4. Ismerjék önmaguk pozitív tulajdonságait, tudják mire képesek.
5. Legyenek kreatívak, rendelkezzenek mobilizálható tudással, az önképzés és az életen át tartó
tanulás igényével.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás
és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
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tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges,

edzett

személyiség

kialakítása.

Az

egészséges

életmód

és

az

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása.
10. A tanulók személyes és lelki egészségük fejlesztése
Feladata: folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák
bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejlesztése pl.
boldogságórák
11. Határtalanul! programmal az összetartozásért
Feladata: A tanulóink megismerkedhessenek a határon túl élő magyarok lakta
területeken folyó élettel, kultúrával, hagyományokkal, történelmünk, irodalmunk
meghatározó személyiségeivel.
1.3. Iskolai egészségnevelési program
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely
egyaránt irányul a tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és
pszichoszociális

környezet

egészségtámogató

jellegének

erősítésére,

az

oktatói-nevelői

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden
gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő,
a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő
tevékenységekben.
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;



tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
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ismeretekkel

2.

-

a táplálkozás,

-

az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,

-

a családi és kortárskapcsolatok,

-

a környezet védelme,

-

az aktív életmód, a sport,

-

a személyes higiénia,

-

az elsősegély-nyújtás alapismeretei,

-

a szexuális fejlődés területén.

Feladatrendszerünk a célok eléréséhez:
-

A pedagógusok a napi gyakorlatban kezeljék és közvetítsék a pedagógiai rendszerben
foglaltakat. Mutassanak példát saját életvitelükben.

-

Az iskolai környezet, a tárgyi feltételek, az étkezés körülményei feleljenek meg az
előírásoknak és a törvényeknek, biztonsági feltételeknek:

-

osztálytermek berendezés,

-

osztálytermek világítása

-

étkezés körülményei,

-

élelmezés szakszerűsége,

-

az iskola környezetének parlagfűtől való mentesítése.

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
-

testnevelés órák;

-

játékos foglalkozások;

-

az iskolai sportkör foglalkozásai;

-

tömegsport foglalkozások;

b) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és
gyakorlat, Biológia-egészségtan, Testnevelés tantárgyak tananyagai;
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
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-

szakkörök

-

futófesztivál megszervezése évente legalább egy alkalommal

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

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában;

-

a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A tanulóknak
évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt
venniük.)

1.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
-

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;

-

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtás alapismereteit;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében
-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.

-

szeptember hónapban, az Egészségház szervezésében elsősegélynyújtó képzésen vesz részt
évente 3-3 pedagógus 2-3 órás időtartamban (rosszullétek szakszerű kezelése)

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
-

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
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TANTÁRGY

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés

-

mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés

fizika

-

égési sérülések
forrázás

testnevelés

-

magasból esés

biológia

kémia

-

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély- nyújtási ismeretek:
-

teendők közlekedési baleset esetén,

-

segítségnyújtás baleseteknél;

-

a mentőszolgálat felépítése és működése;

-

a mentők hívásának helyes módja;

-

az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.

1.5. Iskolai környezeti nevelési program
1. A környezeti nevelés célja:
-

olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos
együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható fejlődés megértésére.

-

a gyermekeknél alakuljon ki az életmód, a környezet okos és mértéktartó
felhasználása, a környezetkultúra
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-

a tanulók teljes személyiségére kell hatnia,

-

a környezet iránti felelősség minden élő iránti tisztelet,

2. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges
képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan
működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb
ismeretekkel:


a környezet fogalmával,



a földi rendszer egységével,



a környezetszennyezés formáival és hatásaival,



a környezetvédelem lehetőségeivel,



lakóhelyünk természeti értékeivel,



lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.

3. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
4. Erősségek


A Felsőlajosi Tagintézmény Ökoiskola, így ennek vezetője összefogja, koordinálja az iskola
környezetvédelmi, és egészségvédelmi munkáját. Az érdekvédelmi szervezetek, a szülői
képviseletek érdekeivel egyeztetve végzik munkájukat.



A helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Biológia-egészségtan, Természetismeret,
Földrajz, Kémia tantárgyak tananyagai, illetve ötödik – nyolcadik évfolyamon az
osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek.



Iskolánkban minden évfolyamon a környezeti nevelés egyik fontos témaköre az osztályfőnöki
óráknak. Ezek az órák integráló órák, a tanulók a különböző tanórákon megtanult tanagyagot
a környezetvédelmi szempontok alapján elevenítik fel, illetve bővítik.



Versenyeken való részvétel (Kaán Károly, Herman Ottó, stb., verseny)



A környezeti nevelés céljait, követelményeit, feladatrendszerét értő, elfogadó, annak
szellemében munkálkodó pedagógusok tanítanak iskolánkban.

 Szelektív hulladékgyűjtés: papírgyűjtés, vasgyűjtés iskolai méretekben.
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 Előadások: az egészség nevelés, a távoli tájak, stb. témakörben.


Tanulmányi kirándulások: túrák a természetben, osztálykirándulások, nyári tábor.



Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan az egészséges fogazat érdekében az iskolafogászat
működése.



Környezetvédelmi napok: Április 22 a Föld Napja, Május 28. a Madarak és fák napja, Június
5. Környezetvédelmi világnap stb. alkalmából szervezett kiállítások, rendezvények, tablók
készítése.

 Parkosítás, udvarrendezés


Iskolakert kialakítása

1.6. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok és a pénzügyi tudatosságra nevelés
Célja:
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez szükséges
a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos fejlesztése.
Fogyasztói magatartásunk a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és
az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat.
Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan
viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a
természeti erőforrások védelme mellett.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott
hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba.
A fogyasztóvédelmi oktatás során a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására
fektetünk hangsúlyt.
-

Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket
e területen való eligazodásra.

-

Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba a következőképpen épülnek be a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak:
-

Technika: áruismeret, a gyártás és minőség összefüggése

-

Matematika: Banki, biztosítási, üzemanyag, fogyasztási, takarékossági számítások.

-

Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök.
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-

Földrajz: eltérő fogyasztási szokások és struktúrák.

-

Magyar: reklámnyelv, feliratok, reklám, kommunikációs csapdák.

-

Biológia: génmódosított élelmiszerek, táplálkozás kiegészítők és divatjuk,
egészséges táplálkozás.

-

Kémia: élelmiszerbiztonság, adalékok, E számok, vegyszermaradványok,
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata.

-

Informatika: internetes vásárlás, internetes fogyasztói veszélyforrások.

-

Történelem: EU fogyasztói jogok.

-

Média: a reklám képi nyelve és hatásai

-

Környezetismeret: Egészséges táplálkozás, egészséges élelmiszer, világtakarékossági nap
(okt.31,), piaci vásárlás, alku fogalma, energiafogyasztás, energiatakarékosság.

-

Osztályfőnöki óra: Pénzügyi ismeretek, háztartástan, gazdálkodás.

-

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)

-

Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)

-

2020. szeptember 1-től a 6. évfolyamon bevezetjük a Pénzügyi ismeretek tanítását, melyet a
technika tantárgy keretein belül 6. évfolyam 2. féléves és 7. évfolyam 1. féléves tananyagba
beépítve oktatunk és értékelünk.

1.7 A gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek
- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus
közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban, a tanulók fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásban, megszüntetésében.
Az iskolában a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátása pedagógiai asszisztens segítségével
működik, akinek alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelmi
munkáját.
Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:
-

A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről,
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.

-

A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,

-

Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:
-

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

meg kell keresni a problémák okait,

-

segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,

-

jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a
területileg illetékes:
-

nevelési tanácsadóval,

-

gyermekjóléti szolgálattal,

-

családsegítő szolgálattal,

-

polgármesteri hivatallal,

-

gyermekorvossal, védőnői szolgálattal,

-

továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,
egyházakkal, alapítványokkal.

Iskolánk pedagógusainak munkáján felül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az
esélyegyenlőséget, a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
-

a felzárkóztató foglalkozások,

-

a tehetséggondozó foglalkozások,

-

az indulási hátrányok csökkentése,

-

a differenciált oktatás és képességfejlesztés,

-

az iskolaválasztás, a továbbtanulás segítése,

-

a személyes egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek)

-

egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,

-

a családi életre történő nevelés

-

a napközis és a tanulószobai foglalkozások,

-

az iskolai étkezési lehetőségek,

-

az egészségügyi szűrővizsgálatok,

-

a

tanulók

szabadidejének

szervezése

(tanórán

kívüli

foglalkozások,

szabadidős tevékenységek, szünidei programok)
-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás)

-

a szülőkkel való együttműködés,

1.8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők
és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói
közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
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A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata:

Az

iskolai

élet

egyes

területeihez

(tanórákhoz,

tanórán

kívüli

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
A közösségfejlesztés szervezeti formái:
1.8.1.

Osztályközösség

1.8.2.

Diákönkormányzat

1.8.3.

Iskolai sportkör

1.8.4.

Szakkör

Legnagyobb közösségteremtő erővel az osztályközösségek bírnak, fejlesztésük elsősorban az
osztályfőnök feladata, felelőssége és kötelessége.
Az iskola nevelési célkitűzéseinek, feladatainak ismeretében az osztályfőnök irányítja, foglalja
egységes rendszerbe, koordinálja mindazokat a nevelő hatásokat, amelyek az iskolában
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érvényesülnek.
Iskolánkban éppen ezért prioritást élvez a nagyfelmenő rendszer. Az évi tantárgyfelosztás
elkészítésénél fontos szempont, hogy az osztályfőnök minél magasabb óraszámban taníthasson
saját osztályában.
Olyan iskolai közösséget szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka
következtében jól érzi magát tanuló, szülő, pedagógus, alkalmazott egyaránt.
1.9. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló
tevékenységi rendszer és szervezeti formák
1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat
a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis
állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban
a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
2. Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét,
akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos
kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
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A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.

-

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.

-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának
átrendeződésére.

-

Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.

-

Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.

-

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben,
az értékelésben.

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

3. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán
kívüli) tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek


Fontos feladat az iskola névadójának, Fekete István emlékének ápolása. Ezt szolgálja az
évenkénti megemlékezés január 25-én a névadó születésnapjáról. Ezen a napon
megkoszorúzzuk az iskola bejáratánál található Fekete István emléktáblát.



Az író születésének hetében az alsó tagozat projekt hét keretében emlékezik meg az
évfordulóról. Minden alsós pedagógus feladata a tanított tantárgyán belül valamilyen
módon megemlékezni iskolánk névadójáról. Ezt mindenkor az arra kijelölt pedagógus
koordinálja.



Lakóhelyünkhöz kapcsolódóan helytörténeti projekthetet tartunk minden év áprilisában
5-8. osztályokban. Ezen a héten a felső tagozaton minden pedagógus feladata a tanított
tantárgyán belül beépíteni ezen ismereteket. Ezt mindenkor az arra kijelölt pedagógus
koordinálja.



Minden évben részt veszünk az ország Fekete István nevét viselő iskoláinak versenyén,
rendezvényén is.



Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: tanévnyitó, október 6-a, október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján,
illetve a 8. osztályosok ballagásakor, és a tanévzáró ünnepély alkalmával.
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Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak, a magyar kultúra napján,
a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a
holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.



Minden évben Jótékonysági gálán szerepelnek tanulóink.



Évente Családi napot tartunk (nevelők, szülők, gyerekek együttműködését, kapcsolatát
erősítő program)



Évente megrendezésre kerül a Futófesztivál az ISE szervezésében



Lakóhelyünkön fellelhető helytörténeti és néprajzi emlékeket őrző gyűjtemény található.
A múzeum minden érdeklődő számára nyitott, előzetes megbeszélés alapján látogatható.



Évente rendezünk helytörténeti, honismereti vetélkedőt.



Az olvasóvá nevelés érdekében szorosan együttműködünk a városi könyvtárral,
diákjainkkal részt veszünk programjaikon, versenyeiken.

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből

álló

diák-önkormányzati

vezetőség

irányítja.

A

diákönkormányzat

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.
c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd,
uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az IGSZ
által meghatározott módon kell befizetni.
d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik.


Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.



A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.



További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.



A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok
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a tanulók vesznek részt,
-

akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé
teszi,

-

akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.

e) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
f) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével
– olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken
való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók
felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok
végzik.
h) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal
osztálykirándulást szervezhetnek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei
is részt tudjanak venni.
i) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy- egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei
is részt tudjanak venni.
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e) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi
helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások,
táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek
arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok –
elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
A 2018/2019-es tanévtől az EFOP-3.3.5-17-2017 pályázat keretében vállaljuk, hogy
táborokat szervezünk tanulóink részére: Digitális világ, tudatos médiahasználat, Sport,
egészségre nevelés, Nomád, kaland, Környezetvédelem, Nemzeti és kulturális identitás –
Hagyományőrzés, témakörökben.
f) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti.
g) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet
mellett– egyénileg vagy csoportosan használják.
h) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola
nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

1.10. Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram a 2020/2021-es tanévben kerül bevezetésre.
1.10.1. Alapelvek, célok, feladatok
Célok:


A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós
célú beavatkozásainak megalapozása;



A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.



Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a
tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a
szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a
továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.



Transzverzális

készségek

fejlesztése
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(kritikus

gondolkodás,

kreativitás,

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és
az érzelmek kezelése).


Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a
heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és
a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes
rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás;
2) komplexitás;
3) közösségiség;
4) tanulástámogatás;
5) méltányosság
Komplex Alapprogram


egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést
támogató módszereket;



alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt
növelő Komplex Instrukciós Programot;



különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az
alprogramok segítségével.
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók
aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek
mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt
tanulás élménye.

1.10.2. Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek
Fejlesztési feladatok:


Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok (önfejlesztő elképzelések) és
tanulási képességek (stratégiákat és módszereket) fejlesztése.

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak.
 A méréssel, mint a képességfejlesztés alapelemével a kompetenciák szintjének
meghatározása.
 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítjük a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában és megvalósításában.
 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák
légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak
facilitáló szorongásszintet tart fenn.
 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építjük a pozitív énképét, erősítjük a belső
kontrollos beállítódását, fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot. Tudatosan neveljük
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„én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
 A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd)
kiépítése.
Kiemelt fejlesztési feladataink:
o

énkép, önismeret,

o

hon-és népismeret,

o

európai azonosságtudat

o

egyetemes kultúra,

o

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés

o

gazdasági nevelés,

o

környezettudatosság, fenntarthatóság

o

művészeti nevelés,

o

művészeti eszközökkel történő nevelés

o

a tanulás tanítása,

o

testi és lelki egészség,

o

felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe

o

testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak

További feladatok:


A

modern

személyközpontú,

interaktív,

tapasztalati tanulásra alapozó

tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.


A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére;



Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés,
kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés,
szerepjáték, drámapedagógia stb.) differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez
igazított fejlesztő terheléssel.



Alkalmazzuk a DFHT módszerét.



Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket.



A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.



Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák
megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.
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A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi
eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.



Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett
kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.



A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív
méréseket.

Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:


Nevelési- oktatási program - KAK



Tanítási stratégia - DFHT



Alprogrami koncepciók



Alprogrami eszköztár és feladatbank



Tanítói- tanári kézikönyvek



Óraillusztrációk, példák



Foglalkozástervek



Tankockák

További tanulást segítő eszközök:
-

Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.

-

Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló
módszerek alkalmazása.

-

A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó
alkalmazása.

-

Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák
alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben
tartására, a konfliktusok kezelésére.

-

Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.

-

A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.

-

A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban
célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák
alkalmazása.
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1.10.3.Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:


a rend és fegyelem fenntartása



tanuló szabadságának biztosítása



tanulói viselkedés szabályozása



pozitív tanulási légkör biztosítása



csoportfolyamatok elősegítése

Alkalmazott módszerek:
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a
Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A kötelező

tanítási órák

(differenciált fejlesztés

20%-ban a DFHT

heterogén

tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított DFHT-módszertant alkalmazó (nem
tanórán kívüli) órák aránya az útmutató alapján:

éves óraszám

DFHT (45
perces)

„Komplex –óra”
(30%)
KOOP
KAP-os
(egyéni munka, páros (20 perces alprogrami
munka, project,
megsegítés)
kooperatív és
kollaboratív technikák)
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4

5

4

72

7

8

7

108

11

12

11

144

14

15

14

180

18

18

18

A DFHT célja:
 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.
 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
 Az alulmotiváltság mérséklése.
 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
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DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás
 egyedül végzett munka
 rétegmunka
 teljesen egyénre szabott munka
 részben egyénre szabott munka
Párban folyó munka
 páros munka
 tanulópárok munkája
Csoportban végzett munka
 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
 KIP
Ezenkívül, a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
Alapmódszerek:


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



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



individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

Motiváló módszerek:
 páros munka
 csoportmunka
 játék
 szerepjáték (drámapedagógia)
 vita
 kutató-felfedező módszer
 kooperatív módszerek
 projekt módszer
 szituációs játékok
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1.10.4. A komplex alapprogram alprogramjai
1. A testmozgásalapú alprogram (TA)
Célja az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:
 testnevelés óra
 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben
 szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi
az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség
életgyakorlatává.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú
támogatása iskolai környezetben
2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul az
egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az
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egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így az
életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
 egészséges életmód, életvezetés
 környezettudatosság (fenntarthatóság)
 állampolgári felelősség (közösségi szerepek)
 életút-támogató pályaorientáció
 család, párválasztás
 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
3. A művészetalapú alprogram (MA)
Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató
pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mérséklésének irányába.
A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására.
Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások
biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:


Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén



Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása



Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között



tanulásfejlesztés a művészetek révén



(Inter)diszciplináris

ismeretátadás

művészeteken

alapuló,

résztvevő

központú

gyakorlatokon keresztül


Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.



A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajtságaihoz

alkalmazkodó,

esélyegyenlőséget

biztosító

pedagógiai

módszerek

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.

Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
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alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a
differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása
iskolai környezetben.

4. A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai
élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az
sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind
az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével
a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá
tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve,
hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.


A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.



Játék alapú megközelítések:



Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése



Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése
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Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba



Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása



Játékstrukturált megközelítések:



Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.



Logikai játékok, logisztorik



Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok



Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok

5. A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű
fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett
problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók
személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
 Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
 Játékalapú megközelítések
 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat
 IKT-műveltség
 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és
eszközhasználat
 Digitális írástudás
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 IKT alapú óratervezés
 Személyes tanulási környezet menedzselése
Komplex óra
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek
együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a
tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák.
A „Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT
tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák
esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.
Tartalmi fejlesztési pontok:
-

legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne

-

kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához

-

minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz.
komplex óraszám)

Ráhangolódás
A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában,
és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal 20-25
perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakításával megkönnyítjük
a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése a következő:
 Üdvözlés
 Beszélgetés
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 Közös tevékenység/játék
 Zárás
A Ráhangolódás megvalósítása általában a nap elején történik, időtartama 25-45 perc, helye a nap
kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején.
„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már meglévő,
jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó
programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók
szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.
Házi feladata
Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a
szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak
módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne
legyen szükség otthoni tanulásra.
Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. Nincs ötös
fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1.

a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)

2.

a minősítő (szummatív értékelés)

3.

a fejlesztő (formatív értékelés).

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a
pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az
oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején végzünk,
hanem a tanév közben is felmérjük, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett
diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási
stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen
szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a
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követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő
(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A
pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében,
támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és
személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot.
A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi
figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli
vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló
egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további
fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
-

az önértékelés

-

a társak értékelése.

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
Az iskolában folyó munka időkerete
1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében nem
tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan
elkülönülő egységre oszlik:
a) délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során
 kötelező és szabadon tervezhető, nagyobb részben délelőtt szervezett foglalkozásokra,
amelynek 80%-át a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát
tekintve nem szabályozza. A tanítási órák 20%-ában ellenben a Komplex Alapprogram
tanítási-tanulási stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása
(differenciált egyéni munka, a rétegmunka, a pármunka, a kooperatív módszerek, a
csoportmunka, a drámajáték és a projektmunka).
 A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a kereszttantervi
tartalmak kb. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon.
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b) a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során
 a Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra
húzódnak;

1.10.5. Boldog Iskola Program
A 2019/ 2020-as tanévben intézményünkben bevezetésre került a Jobb Veled a Világ Alapítvány által
indított Boldogságóra program, ami a pozitív pszichológia kutatásaira épül. A program célja, hogy
módszertani segítséget adjon a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály
számára.
A boldogságórákon végzett gyakorlatok csökkentik a tanulók szorongását, erősítik az önbizalmat, a
kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg
a tanulókkal a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a
mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog,
határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.
Intézményünkben egy felső és egy alsó tagozatos osztály havonta egy boldogságórát tart, ahol
feldolgozza az adott témát. A program témakörei az osztályfőnöki és etika órák tananyagába épülnek
be.
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2. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti
formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, értékelési formákat.
A vonatkozó hatályos jogszabály alapján a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé
teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól. Osztályzatokkal történő értékelés helyett
szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő.
2018. szeptember 1-jétől a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő
gyerekek már nem kaphatnak mentességet különböző tananyagok, tananyagrészek osztályzása alól.
Munkánk során kiemelten kezeljük:
-

a sajátos nevelési igényű

-

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

-

a kiemelten tehetséges;

-

a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.
1. Sajátos nevelési igényű tanulók
a.) Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása részben a többi tanulóval
együtt, integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása során figyelembe vesszük a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a NAT
és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve rájuk vonatkozó előírásait, tanulóink egyéni
sajátosságait.
A gyógypedagógus (szükség szerint utazó gyógypedagógus) általi megsegítés osztályonként
változó óraszámban történik. Az órák számát a gyógypedagógus a tanítóval/tanárral
egyeztetve a tanuló szakértői véleménye alapján dönti el. A fejlesztés időpontját a
gyógypedagógus a tanítóval/tanárral közösen határozza meg.
A sajátos nevelési igényű tanulók
 a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – habilitációs, rehabilitációs
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fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő
foglalkozásokon vesznek részt,
 vagy a nevelési-oktatási folyamatba ágyazottan kéttanáros modell keretében, egyéni
fejlesztési terv alapján haladnak
 vagy sávos oktatás keretein belül kis csoportban másik pedagógus tanítja őket.
 A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet.
-

SNI tanulóinknak a matematika, illetve a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanulásához
biztosítjuk a sávos oktatást, lehetőség szerint minden alsó tagozatos osztályban. 5-6.
évfolyamon szintén sávos oktatásban az erre megfelelően képzett szakember tanítja a
magyar nyelv és irodalom, és matematika tantárgyakat.

-

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálat, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:


A fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező
gyógypedagógus alkalmazása,



az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,



a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, szükség esetén
év közben is rendelkezésre állnak



a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatása a tanórákon



tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,



képességfejlesztő játékok, eszközök,



számítógépek fejlesztő programokkal.

A tanulók minősítése a gyógypedagógiai foglalkozásokon félévkor és tanév végén:


Lényegesen javult



Részben javult



Keveset javult



Nem javult



Kimaradt



Nem minősíthető
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2. Eltérő tantervű tanulócsoportok nevelése-oktatása
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató tagozatunk a többségi általános iskola
része, ezért annak pedagógiai programja a tagozatra is vonatkozik. Kiegészítve azt, az enyhe
értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását szolgáló 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet
alapján. Az Irányelv az iskolai nevelés, oktatás tartalmi szabályozásának oldaláról szolgálja a
fogyatékos tanulók különleges gondozásához való jogának érvényesítését.
A speciális tagozat tanulóinak egy része a tanulásban akadályozottak csoportjába tartozik. A
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által enyhe értelmi
fogyatékosnak minősített, és az általános iskolában tanulási problémákkal küzdő gyerekek
tanulnak itt.
A köznevelési törvény által megadott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkozásainak órakeretén belül a tanuló annyi foglalkozáson vesz részt,
amennyi hátránya csökkentéséhez szükséges. A foglalkozások óraszámát a szakvéleményt
kiállító szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló fejlesztésében közreműködő
szakirányú végzettségű gyógypedagógus pedagógiai vizsgálatának figyelembevételével
határozzuk meg.
A tanulási akadályozottság tartós állapot. Tünetei a tanulás minden területén átfogóan és
tartósan jelentkezhetnek. Személyiségfejlődési zavaruk, akadályozottságuk az idegrendszer
enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével, funkciózavarával
függ össze.
A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A kiváltó okok folyamatos
feltárásával, ezek befolyásolásával a súlyosság mértéke csökkenthető.
A tanulási akadályozottság az iskolai teljesítéshez szükséges alapképességek területén is
tapasztalható ezért a hagyományos iskolai tantárgyak mellett - fontos szerepe van a
képességfejlesztésnek:
-

A kognitív képességek területén, észlelési folyamatokban, emlékezésben, bevésésben,
figyelemben,

koncentrációban,

logikai

műveletekben,

a

problémalátás

és

problémamegoldás hiányosságaiban.
-

A motoros és orientációs képességek területén: izomtónus, egyensúlytartás- és érzékelés,
nagy- és finommozgások, cselekvéstervezés- és irányítás, térbeli- és időbeli tájékozódás
hibái és hiányosságai.

-

A kommunikációs képességek területén: a beszédértés, a szókincs, a szóbeli közlés,a
hangképzés, a grammatikai szerkezetek, a szövegalkotás szóban és írásban, a
metakommunikáció, az önkifejezés hibái és hiányosságai.
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Mindezek meghatározzák a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazított képesség- és
készségfejlesztést. Célunk és feladatunk is, hogy biztosítsuk a tanulók szükségletéből adódó
nevelést, oktatást, fejlesztést, a terápiák alkalmazását. Kiemelt célként vesszük figyelembe a
tanulók önálló életvitelre, eredményes szocializációra való felkészítését.
A speciális iskola két tantermében összevont tanulócsoportokban folyik a tanítás. Az
összevonás a mindenkori létszámok függvénye.
3. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
-

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

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok szabadidős foglalkozások (pl. színház- és
múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások leendő elsősök esetében

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

4. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
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tevékenységek, szünidei programok);
-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

Pedagógiai

programunkban

külön

fejezetben

részletesen

kifejtjük

intézményünk

tehetségfejlesztési programját.

5. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját
segítő tevékenységek
-

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

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

6. Az SNI és BTMN tanulók fejlesztésének dokumentálása és nyilvántartása
Az SNI és BTMN tanulók fejlesztésének dokumentálása és nyilvántartása a 2020/2021-es
tanévtől az alábbiak szerint történik:
-

A Tü.356r.sz. nyomtatvány – KÜLÍV – vezetése az útmutató szerint történik, azzal a
kitétellel, hogy azt nem az osztályfőnök, hanem az adott évben fejlesztést végző
pedagógus vezeti és őrzi.

-

Mivel a tanóráknak és fejlesztéseknek a KRÉTA a hivatalos nyilvántartása, ezért a Tü
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357.r.sz. nyomtatvány – BELÍV - helyett a KRÉTA naplóban dokumentált fejlesztő
órák haladási naplóját fogadjuk el, melyet félévkor és év végén az adott évben
fejlesztést végző pedagógus nyomtat ki a KRÉTA naplóból és helyezi el a KÜLÍVben.
-

A kinyomtatott haladási napló lapjait oldalanként alá kell írnia a fejlesztést végző
pedagógusnak.

-

A fejlesztési naplók ellenőrzését félévkor és év végén az ezzel megbízott
intézményvezető-helyettes végzi, akinek a tanév végén a befejezett és lezárt naplókat
le kell adni.

3. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
1. A pedagógusok alapvető feladatai
-

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában
előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

-

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető
által meghatározott feladatok ellátásával töltse.

-

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. (22
– 26 óra/hét)

-

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést- oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.( Nkt. 62.§ (5) (6)

-

A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.

-

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkok megőrzése.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. A pedagógusra bízott
osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének
figyelemmel kísérése.
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2.

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
-

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.

-

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).

-

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.

-

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon.

-

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.

-

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.

-

A helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása a nevelő által tanított tanulók
körében.

3.

A tehetséges tanulók gondozása
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.

-

Az adott pedagógus kompetenciájának megfelelően iskolai tanulmányi, sport és
kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, segítség
a szervezésben.

-

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és

kulturális

versenyeken,

vetélkedőkön, bemutatókon.
-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

4.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.

-

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
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helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

5. A pedagógus feladatai a SNI tanulók megsegítésében
- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait,
- a tanmenetben jelöli az eltérő követelményt, egyéni haladási ütemet biztosít, a
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat
alkalmaz;
- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói
teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott
szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
6. A gyógypedagógus feladatai
-

segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;

-

javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges
környezet kialakítására

-

segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;

-

javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk
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alkalmazására;
-

figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;

-

együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;

-

terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló
órakeretben vagy kéttanáros órán –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő
képességeire, az ép funkciókra;

-

segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek
önmagához mért fejődésének megítélésében;

-

7.

segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Lehetőség és igény szerint szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl.
színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).

-

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

-

Az éves munkatervben meghatározottak szerint, a nevelők, gyerekek és szülők
együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok szervezése.

8.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, a
diákönkormányzat működését segítő tanár munkájának segítése.(programszervezés,
részvétel a programokon)

-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

9.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.

-

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
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10.

Folyamatos,

aktív

részvétel

a

nevelőtestület

és

a

szakmai

munkaközösség tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető anyagok kidolgozása, közreadása.

-

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés

11.

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

-

12.

Az iskolai munka feltételeinek javítása
-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

-

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.

-

Az iskolai alapítvány működésének segítése.

-

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).

13.

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a

döntések

előkészítésében

és

végrehajtásában

14.

-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

Aktív részvétel a tantestület életében
-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.

-

Önkéntes

feladatvállalások

a

nevelőtestület közösségi

rendezvényeinek szervezésében, a szervezés segítése.
-

15.

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein.

Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
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életének;

-

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.

16.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

-

A település rendezvényein, eseményein való részvétel

A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.

-

17.

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.

-

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).

3.1. Iskolapszichológus feladatai
Intézményünkben iskolapszichológus működik, tevékenységével az oktató-nevelőmunkát
segíti.
Az iskolapszichológus jogai és kötelességei az iskolában:
Az intézményben működő iskolapszichológusnak joga van ahhoz, hogy
-

önálló helyiséggel és a munkaigényeknek megfelelő bútorzattal, anyagokkal, a minőségi
munkavégzéshez szükséges eszközökkel rendelkezzen.

-

elláthassa a munkaköri leírásában rögzített feladatait, ezen belül:
• konzultációt kezdeményezzen a pedagógussal, szülővel,
• pszichológiai tanácsadást nyújtson egyéni helyzetben gyermeknek/serdülőnek vagy
gyermek-/serdülőcsoportnak,
• tanulást és közösségfejlesztést segítő felméréseket végezzen
osztályokban,
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az

iskolai

• a gyermek fejlődését segítő egyéni képességvizsgálatokat és a személyes erőforrásait
feltáró személyiségvizsgálatokat végezzen, melyekkel a gyermek jobb megismerését
és a pedagógiai munka differenciálását segíti elő.
tanítási óra, pedagógiai foglalkozás időpontjában, azzal párhuzamosan, a pedagógussal

-

egyeztetve, egyéni (nem csoportos) pszichológiai tanácsadás érdekében, saját
szobájában fogadjon gyermeket, melynek során a gyermek távolmaradása a tanítási
óráról engedélyezett és nem von maga után szankciókat.
Az intézményben működő iskolapszichológusnak kötelessége:
figyelembe venni munkavégzése során, hogy szolgáltatásai nyújtása alkalmával a

-

gyermekek jogai és az őket gondozó szülők, pedagógusok jogai ne sérüljenek, tartsa
szem előtt, hogy munkája alapvetően a bizalmon alapul,
a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) alapján szervezni munkáját

-

különösképpen az információk megosztásának és a titoktartásnak a kérdéseit,
munkájának

-

megvalósításában

támaszkodjon

az

Iskolapszichológia

Szakmai

Protokolljának (ISZP) útmutatásaira és a munkaköri leírásában foglaltakra.
3.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai
1. Az osztályfőnök feladatai
-

Az iskolai rendezvényeken aktívan részt vevő osztályközösséget alakít ki az
osztályközösség megfelelő irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítását és elfogadását.

-

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.

-

Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.

-

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

-

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen
tájékoztatja a szülőket.
54

-

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a
szülőket tájékoztatja a tanuló tovább haladásának feltételeiről.

-

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.

-

Az

osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik

a

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálattal.
-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós
betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.

-

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.

-

A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki
órákat, azokra előre felkészül.

-

Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel, ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével

kapcsolatos

feladatokat,

elkészíti

az

ehhez

szükséges

dokumentumokat.
-

Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet).

-

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: KRÉTA elektronikus napló
vezetése, ellenőrzése, év eleji, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása,
bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése,
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hiányzások dokumentálása.
Betartatja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a

-

nevelőtársakkal szemben.
Figyelemmel kíséri az

-

osztály

tantermének

gondozottságát

és

pedagógiai

szakszerűségét.
Az osztályfőnök feladata a SNI tanulókkal kapcsolatban:
-

Nyomon követi az SNI tanulók haladását, jelzi a szakembernek az esetleges
problémát.

-

Figyeli a kontroll időpontját, a vizsgálatkérő lapot az adott határidőre kitölti,
szülővel aláíratja

Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
-

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.

-

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).

-

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.

-

Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.

-

Az osztály diákközösségének vezetői.

-

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
-

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.

-

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
-

Tanulók száma, ebből leány

-

Állami nevelt (gondozott)

-

Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

-

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
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-

Sajátos nevelési igényű tanuló

-

Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló

-

Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)

-

Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók

-

Más településről bejáró tanuló

-

Nem magyar állampolgár

-

Évfolyamismétlő

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
-

Tanulók száma

-

Napközis, tanulószobás tanulók száma

-

Osztályozott tanulók száma és aránya

-

Osztályozatlan tanulók száma és aránya

-

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga

-

Az osztály tanulmányi átlaga

-

Kitűnő tanulók száma és aránya

-

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

-

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

-

A bukások száma tantárgyanként

-

A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei

-

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)

-

Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett
tanulók száma és az elért helyezések)

-

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői

-

Továbbtanulás iskolatípusok szerint


Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya



Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya



Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya



Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
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szempontjai az első félév és a tanév végén
-

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya,
új tanulók, távozók).

-

A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).

-

Neveltségi szint (magatartás,

társas viselkedés,

beilleszkedési

és

magatartási

nehézségekkel küzdő tanulók).
-

A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).

-

A szülői házzal való kapcsolat (a fogadóórák és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).

-

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:


Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?



Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?



A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?

Az osztályfőnöki órák témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső
osztályfőnöki óráin
-

A házirend szabályainak megbeszélése, felelősök, DÖK képviselők megválasztása

-

Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.

-

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.

-

Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása

-

Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.

-

Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.

-

A kerékpáros közlekedés szabályai.

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
-

Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkoholés kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes
higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos,
védőnő) segítségének igénybe vételével.

-

Elsősegély-nyújtási

alapismeretek:

teendők

közlekedési

baleset

esetén,

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők
hívásának helyes módja.
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-

Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.

-

Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második
félév végén.

-

Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről (október 23. és március 15.)

-

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.

4.

AZ

-

Megemlékezés az iskola névadójáról.

-

Osztálykirándulás előkészítése.

ISKOLA

SZEREPLŐINEK

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

KAPCSOLATOS

FELADATOK
Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető
segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul
meg.
2. Az együttműködés fórumai:
-

az iskolavezetés ülései,

-

kibővített iskolavezetőség (az iskolatanács) ülései

-

a különböző értekezletek,

-

megbeszélések,

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról

havonta egy alkalommal az információs

értekezleten, valamint a tanárikban elhelyezett hirdetőtáblán, esetenként írásbeli
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. A kibővített iskolavezetés (az iskolatanács) tagjai kötelesek:
-

az ülések után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről,
határozatairól,

-

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetőség (az iskolatanács) felé.

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola
vezetőségével (az iskolatanáccsal), illetve a Szülői Szervezettel.
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A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
-

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

-

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

-

iskolán kívüli továbbképzések,

-

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői a kibővített iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják:
-

az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén

-

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola vezetéséhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez
fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
-

a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);

-

tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;

-

sportélet;

-

túrák, kirándulások szervezése;

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).

5. Ezekben a kérdésekben
-

az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;

-

a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
-

az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,

-

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

-

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

-

a házirend elfogadása előtt.

8. A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más
külső

szervezetekkel

való

kapcsolattartásban

(a

tanulók

továbbításában) a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.
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véleményének

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról az iskola vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az intézmény vezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről,
tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez;
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a
pedagógus között.
b) Családlátogatás, első osztályba lépő tanulók esetében
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, iskolába
lépés megkönnyítése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének
érdekében.
b) Szülői értekezlet
Feladata:
-

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,

-

a szülők tájékoztatása


az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,



az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,



a helyi tanterv követelményeiről,



az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,



saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,



a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,



az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,



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

c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül
egy- egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni
tanulás,

szabadidő

helyes

eltöltése,

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
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egészséges

életmódra

nevelés,

d) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról, üzenő füzeten, illetve elektronikus naplón keresztül
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, vagy a diákönkormányzathoz
fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az intézmény vezetőjétől, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott intézményvezetői, helyettesi fogadóórákon
kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe?
A szülő kérheti:
-

az emelt szintű programban való részvétel lehetőségét

-

az ifjúságvédelem ellátását

-

tanulószobai ellátást, napközi otthoni ellátást

-

a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások szervezését, gyermekének abban való
részvételét

A szülő, mint a nevelési-oktatási folyamat segítői, az alábbi területeken tevékenykedhet
-

az alapítvány támogatásában

-

az intézmény eszközparkjának gazdagításában
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-

az intézmény esztétikai arculatának alakításában

-

környezeti feltételek javításában

-

szabadidős programok szervezésében

-

intézményi rendezvényeken, közös szabadidős és sportprogramon szervező, résztvevő
lehet

-

kezdeményezhet közös szülő, tanár, diák programot

-

Formái:
-

Pénzadomány

-

Tárgyi támogatás

-

Szellemi és társadalmi munka

A szülő, mint az intézményi közélet szereplője
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben
folyó oktatási-nevelési feladataink eredményességét, sikerességét támogatja, erősíti,
színesíti.
A szülő
-

ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit;

-

mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy problémáival a
pedagógusokhoz;

-

kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához;

-

együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli
intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó
munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel:
-

Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: a Kecskeméti Tankerületi
Központtal

-

Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával

-

Tagintézmény önkormányzata polgármesteri hivatalával:

-

A helyi óvoda vezetőjével és tantestületével: Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde

-

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával,
Kecskeméti Tagintézményével

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
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tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
-

Az iskolát támogató Gyermekekért Plusz Alapítvány kuratóriumával.

-

Fekete István Sport Egyesülettel

-

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárával

-

Lajosmizsei Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel

-

Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:


Szent Lajos Római Katolikus Egyházközség



Lajosmizsei Református Egyházközség

Az intézmény együttműködést szervez társintézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil
szervezetekkel, szülőkkel a lemorzsolódások megelőzésére, a pályaorientáció új eszközeinek
megtalálására, a fiatalok motivációjának hatékonyabbá tételére. Célja, hogy olyan megoldás
szülessen, amely képes a fiatalok közösségi aktivitását növelni, képes a szabadidő minőségi
eltöltését civil partnerek bevonásával elősegíteni. Valamint alkalmas arra, hogy preventív
módszerekkel az iskolába beáramló társadalmi problémák kezelésére megfelelő válaszokat
adjon. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és a
helyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó
nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.

5. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi
teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja
szerint nem lehetett meghatározni. A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő
alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a
Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során
olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott
osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.
1. A vizsgaszabályzat hatálya
65

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
-

osztályozó vizsga,

-

különbözeti vizsga,

-

pótló vizsga,

-

javítóvizsga vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
- akit a nevelőtestület határozatával javító vizsgára utasít,
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény vezetője
különbözeti vizsga letételét írja elő
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
2. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend
- A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal,
hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
- A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint
az intézmény honlapján közzétesz.
- A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a
vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt
10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.
- Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga.
- Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az
osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon
történik. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja).
Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettség alól.
- A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A
tantervi követelmények az iskola honlapján megtekinthetőek.
- A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi
tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében
foglaltak alapján, az intézményvezető adhat.
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3. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól mentesítve volt,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven
tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet.
4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga
esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén
(bizonyítványosztáskor) közölni kell. (aug.15-étől aug. 31-éig terjedő időszakban kell
megszervezni)
8. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyainak értékelése
Alsó tagozat:
Magyar nyelv és irodalom
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

szóban (témasor alapján)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Matematika
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 80%-ban számít az értékeléskor.

szóban (témasor alapján)

eredménye 20%-ban számít az értékeléskor.

Környezetismeret
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 80%-ban számít az értékeléskor.
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szóban (témasor alapján)

eredménye 20%-ban számít az értékeléskor.

Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

szóban (témasor alapján)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Ének-zene
eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Rajz és vizuális kultúra

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Technika és életvitel

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Testnevelés és sport

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

szóban (témasor alapján)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Felső tagozat:
Magyar nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Magyar irodalom
Vizsga szóban (témasor alapján)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Történelem és állampolgári ismeretek
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Hon és népismeret
Vizsga szóban (témasor alapján)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

szóban (témasor alapján)

eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Matematika
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Természetismeret 5-6. évfolyamon
Vizsga szóban (témasor alapján)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Fizika
Vizsga szóban (témasor alapján)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Biológia
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Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Kémia
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Földrajz
Vizsga írásban (feladatlap)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Informatika
Vizsga írásban (feladatlap), gyakorlatban

eredménye 50- 50%-ban számít az értékeléskor.

Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga szóban (témasor alapján)

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Ének-zene
Vizsga szóban (témasor alapján), gyakorlatban

eredménye 50-50%-ban számít az értékeléskor.

Rajz és vizuális kultúra
eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Technika és életvitel

eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Vizsga csak gyakorlatban
Testnevelés és sport

eredménye 100%-ban számít az

Vizsga csak gyakorlatban
értékeléskor.
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai
-

Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom
tantárgyból 60 perc.

-

Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.

-

A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt
kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót
előzőleg tanította.

-

A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell
lennie.

-

A tanulónak az írásbeli vizsgán kapott feladat megoldására legalább 20 percet kell
biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.

-

A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja
megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele.
Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.

-

A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
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-

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem
megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a
vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint
ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni,
annak megismétlésére.

-

A vizsga a vizsgázó számára díjtalan

-

A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.

-

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.

-

A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.

-

A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.

-

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés)
céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre,
egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet,
írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.

-

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.

-

A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott
záradékokkal be kell vezetni.

-

A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

6. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK
ELVEI
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. A sportiskolai osztályba bármelyik beiskolázási körzetből felvehető tanuló a helyi tantervben
meghatározott felvételi eljárásrend szerint.
3. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
4. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt;
- a szülő személyi igazolványát;
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- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
- ha van, nevelési tanácsadó, illetve szakértői bizottság szakvéleményét.
5. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott Értesítés iskolaváltoztatásról című nyomtatványt.
6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.
7. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt
van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az
intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az helyettesei és az érintett
évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
8. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
- előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat
- előnyt élvez az a tanuló, akinek különleges helyzete indokolja az átvételt
Különleges helyzet, ha
 szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 testvére az intézmény tanulója
 munkáltatói igazolás alapján szülő munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 az iskola a lakóhelyétől ( tartózkodási helyétől ) egy kilométeren belül található
9. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján
kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
10. A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
11. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév
közben az előző évfolyamra beiratkozni.
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7. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE
Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.(Nkt. 4.§ (13)
Kibontakoztatását serkenti: a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a pedagógus
ösztönző attitűdje, a bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság, az
értékelés késleltetése,
gátolja: kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a teljesítménykényszer.
A tehetséggondozás mind a tanórák, mind a tanórán kívüli foglalkozások feladata.
Tanórákon:


egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése



differenciált csoportbontás, nívócsoportos oktatás



választható tanórai foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások:


tehetséggondozó szakkörök szervezése



tanulmányi versenyek, ezekre előkészítő foglalkozások



levelező versenyeken való részvétel



felvételi előkészítők, továbbtanulás



kulturális rendezvények látogatása



sportversenyek



kapcsolat a zeneiskolával



kapcsolat a Művelődési Házzal



kapcsolat sportegyesületekkel



iskolai könyvtár



egyéb szabadidős tevékenységek (színház- és múzeumlátogatás,
kirándulások, erdei iskola)

Tanulóinknak rendszeres házi versenyeken biztosítjuk a megmérettetés lehetőségét. (vers-és
prózamondó, helyesírási, matematika, sportversenyek) Bíztatjuk és felkészítjük őket a városi,
körzeti, területi, országos versenyeken való részvételre. Támogatjuk a levelező versenyeken való
részvételt. A versenyeredmények publikálásával ösztönözzük a többi tehetséges tanulót is a
megmérettetés vállalására.
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Az iskolai könyvtár segítséget nyújt a felkészüléshez. Az eddigieknél nagyobb szerepet kell
biztosítani az önálló olvasásnak, a tankönyveken kívül más könyvek, lexikonok, szótárak
használatának. El kell érni, hogy a nyomtatott kiadványok mellett a tanulók lehetőséget kapjanak a
hangzó anyagok, multimédiás anyagok megtekintésére, a bennük rejlő ismeretek önálló
feldolgozására. Lehetőséget kell teremteni az állandó Internet hozzáféréshez.
Célok


Egyéni adottságok, kiemelkedő képességek felismerésére való törekvés, a fejleszthetőség
optimumának elérése (néhány speciális tehetség – pl. zene, matematika, tánc, mozgás,
rajzolás – igen korán és látványosan megmutatkozik)



Alkalom és segítség biztosítása az adottságbeli lehetőségek kipróbálásához.



Gyermekközpontú szemlélet kialakítása



A tehetséges, vagy a tehetség „csírájával” rendelkező gyermek oktatójának, nevelőjének
magának is egyfajta tehetséges személyiségnek kell lennie, azzá kell válnia.



A tanárnak a tanulótárs szerepét kell betöltenie, aki tapasztaltabb, nagyobb rálátással
rendelkezik.



A pedagógusoknak, és az iskola minden munkatársának sikerorientáltnak kell lennie.



A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nevelése terén kiemelt cél a társadalmi
beilleszkedéshez szükséges esélyük növelése. (integrációban szervezett oktatás keretei
között pozitív diszkrimináció, egyéni fejlesztés lehetőségeinek kiaknázása)

Az intézmény pedagógusai folyamatosan részt vesznek a Tehetségek felismerése és gondozása
témában szervezett továbbképzéseken , az ott hallottakat közvetítik a tantestület tagjai felé. A sikeres
munkához a továbbiakban is elengedhetetlen a folyamatos továbbképzés (posztgraduális pedagógusi
szakvizsga-program „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés”ELTE, Debreceni Egyetem, Egri
Főiskola)
A tehetséggondozás legfőbb elemei:


Tanítási órákon felzárkóztató és tehetséggondozó sávos csoportok, nívó csoportos oktatás,
tanulás tanítása

-

csoportbontás idegen nyelv, informatika, testnevelés, matematika, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból

-

emelt szintű idegen nyelv (angol, német) oktatás felső tagozaton

-

sportiskolai osztályok bevezetése

-

tanulásmódszertan órák 4. évfolyamon heti két órában, csoportbontásban
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Differenciálás lehetőségeinek biztosítása (szakmai munkaközösségek feladata a differenciált
tanítás módszereinek fejlesztése, kiscsoportos, kooperatív tanulás, egyénre szabott munka)



Délutáni foglalkozások (szakkör, önképzőkör stb. )



Hétvégi programok



Nyári kurzusok



Mentori program



Csoportmunka, tanácsadás, tantervi modellek kialakítása (Dúsított tanmenetek,)



Elvont fogalmakkal, koncepciókkal való ismerkedés, ami a kreatív és kritikai gondolkodás
fejlesztéséhez nyújt segítséget.



A tehetséges gyermekek fejlesztését hatékonyan, gazdagító programokkal lehet
kibontakoztatni, melynek lényege, olyan képességek fejlesztése, mint a problémamegoldás,
a kreatív, a kritikai és a tudományos gondolkodás.



Újszerű források bevonása, tankönyvön kívüli információforrások felhasználása,
amelyekkel a tanulók a szokásos tanórai keretek között nem, vagy alig találkoznak.



Azon kulcs kompetenciák elsajátíttatása, amelyek szükségesek a változásokhoz való
rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.



Tanórán kívüli foglalkozások igény szerinti szervezése, az iskolai kínálat alapján

A pedagógus és más szakemberek változó szerepe a programokban: új és speciális feladatok a
tantestületben:
Tantestületen belüli munkamegosztás
–

Programvezető: (intézményvezető, helyettes) általános áttekintés, bátorítás, segítés,
ellenőrzés, a téma napirenden tartása

–

Munkaközösség- vezetők: átfogó programok készítése, versenyek szervezése, tanórai és
tanórán kívüli gondozás, forrásanyagok biztosítása, hatékonyság ellenőrzése

– Mentor: közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák tevékenységét
–

Szaktanárok: programok kidolgozása, tehetséges tanulók azonosítása, érdeklődés
felderítése, tanórai és azon kívüli programok gazdagítása

Minden pedagógus feladata
1. A szegregáció csökkentése
1.1. A

készségek,

képességek

kiépüléséhez szükséges,

egyénenként

különböző hosszúságú fejlesztő időszak biztosítása.
1.2. A frontális oktatás túlsúlyát csökkentő, az egyéni különbségek figyelembevételére
alkalmas differenciált tanulásirányítási módok és haladási tempó alkalmazása.
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1.3. A kiemelkedő képességű és/vagy tehetséges gyerekek közösségben (osztályban,
iskolában) tartásának elősegítése.
1.4. A kooperatív tanulási technikák segítségével a gyerekek közötti információcsere
elősegítése.
2. A személyiség egészének fejlesztése
2.1. Gyermekközpontú pedagógiai szemlélet megvalósítása.
- A képességek kialakulásának, fejlődésének, a fogalmak épülésének tapasztalati
megalapozottsága. A szemléletesség elvének érvényesítése.
- A fejlődéshez szükséges idő biztosítása. A tanultak alkalmaztatása.
2.2. A tananyag feldolgozása - az ismeretek elsajátítása mellett - szolgálja az önálló
ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és az önértékelés
fejlesztését is.
A kreativitás fejlesztése a játék, a művészetek és az önkifejezés eszközeinek

2.3.

széleskörű alkalmazásával.
2.4. A mozgásnak, az ének-zenei, vizuális és kézműves tevékenységeknek, a
drámajátéknak – a személyiségfejlődés egészére ható – szerepüknek megfelelő idő és
tér biztosítása az iskolai tevékenységek összességében.
2.5. A szókincs fejlesztése, a beszélgető-kör, a szabad beszélgetés lehetőségének
megteremtése, egymás meghallgatásának „tanítása”.
2.6. Valamennyi tantárgy és műveltségterület keretében kapjon kiemelt szerepet a
gondolkodási képességek mozgásból, a belsőkép-készítő képesség alakításából, a
problémamegoldásból kiinduló fejlesztése.
2.7. A megismerés módszereinek megfelelő alapozása és gyakorlása a tapasztalásra
épüljön.
2.8. A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei nem matematikai környezetben
is fejleszthetők, tantárgyi keretek között (rendszerezés, kombinativitás )
Az iskolai tehetséggondozás hatékonyságát emeli:
-

tehetség keresésének, azonosításának szükségessége

-

programok komplexitásának követelményei

-

szervezeti keretek bővítésének igénye

-

pedagógusok és más szakemberek változó szerepe a programokban

-

iskola és család intenzív együttműködésének fontossága
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Egyoldalú képességfejlesztés helyett komplex tehetségfejlesztés:
1. Kiemelten fontos fejleszteni a tehetséges gyerek erős oldalát. Azokat a szempontokat
kell figyelembe venni, amelyek tipikusan a különleges adottságokat fejezik ki a
képességek valamely területén.( matematika, fizika, zene, sport stb.)
2. Törekvés a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalak megszüntetésére.
3. Megfelelő légkör biztosítása: kiegyensúlyozott társas kapcsolatok a pedagógusokkal
és tanulótársakkal egyaránt. Meg kell akadályozni, hogy a tehetséges tanuló elveszítse
munkakedvét, de azt is, hogy az átlagot meghaladó tanuló gyors és többnyire helyes
válaszaival ne bátortalanítsa el a többieket, ne befolyásolja kedvezőtlenül
önértékelésüket, teljesítményüket.
4. Szükségesek a szabadidős, „lazító programok, melyek a feltöltődést, pihenést
biztosítják. Nem járulnak hozzá közvetlenül a gyerek speciális tehetségének
fejlesztéséhez, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fárasztó tevékenységek után
regenerálódjanak a diákok.
A tehetséggondozás főbb területei:
 Tehetségkeresés, azonosítás
 Komplex tehetségfejlesztő programok
 Új szerepek a tehetségfejlesztésben
 Együttműködés a családdal
 Szakemberek továbbképzése

A teljesítés kritériumai:


Versenyeredmények emelkedő trendje



Sporteredmények emelkedő trendje



Sikeres bemutatók, műsorok és rendezvények



Eredményes iskolaválasztás, pozitív visszajelzések



Partneri elégedettség növekvő trendje
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II. H E L Y I T A N T E R V
1. A

VÁLASZTOTT

KERETTANTERV,

AZ

ISKOLÁBAN

TANÍTOTT

TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)
1.1 Iskolánk helyi tanterve a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók, kerettantervek
alapján készült.


Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára



Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára



Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához



Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési- oktatási
intézmények számára



Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára



Sakk-logika 1-4.évfolyam



Képességfejlesztő sakk (a sakk, mint képességfejlesztő eszköz) 1-4. évfolyam

A miniszter által kiadott kerettantervek alapján készített helyi tanterv a 2020/2021. tanévtől
felmenő rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe. A NAT 2020-ban szabályozott
órakeretek terhére az intézmény mindegyik évfolyamán továbbra is működik egy-egy
köznevelési típusú sportiskolai osztály, emellett az alsó tagozat egyes pedagógiai szakaszain
különböző

osztályprofilokat

alakítottunk

ki.

(informatikai,

sakk-logika,

művészeti

osztályprofilok) Idegen nyelvként az angol, vagy német nyelvet választhatják tanulóink.
A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. Az 5 testnevelés óra egyike az
alsó tagozat mindegyik osztályában néptánc óra.
A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt kötelező órakeret
közötti, szabadon tervezhető órakeretet a + jellel jelölt tantárgy tanítására fordítjuk.
Terjedelme miatt, külön mappa tartalmazza a helyi normál, enyhe értelmi fogyatékos tanulók és
SNI tanulók tantárgyi tanterveit és a tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételeit.
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1.2. Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
A 2020/2021-es tanévtől a 2023/2024-es tanév végéig kétféle órafelosztás szerint folyik a nevelőoktató munka az intézményben.
1. 2017/2018–as óraháló
Ez az órafelosztás a 2020/2021-es tanévtől fokozatosan kivezetésre kerül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 2.3.4. évfolyam
2021/2022-es tanév: 3.4. évfolyam
2022/2023-as tanév: 4. évfolyam
2. 2020/2021–es óraháló
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 1. évfolyam
2021/2022-es tanév: 1.2. évfolyam
2022/2023-as tanév:1.2.3. évfolyam
2023/2024-es tanév1.2.3.4. évfolyam
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2017/2018–as óraháló

Informatikai
Tantárgy/évfolyam

1.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv

2.
7

3.
7

4.

1.

2.

3.

6 6+1

0+1 0+1 0+2

Sakk,művészeti

Idegen nyelvi
4.

1.

2.

3.

6+2 7+1 7(8)

4.

1.

6 6+1

2.
7

3.
7

1.

2. 3.

6

6

7

0+2

2

0+1

2
4+1

4

4

4 4+1 4+1 4+1

4 4+1

4

1

1

1

1

1

4

4

4 4+1

Etika/Hit és erkölcstan

1

1

1

1

Sakk,mint képességfejlesztő eszköz

2

4.

2

Matematika

0+2

Sport osztály

Sakk, logika

1

0+1 0+1

1

1

1

7

4.
6 6+1

0+1

2

4

4

4

1

1

1

1

0+1 0+1 0+1 0+2

Környezetismeret

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Technika,(Technológia és tervezés)

1

1

1

1

1 1+1 1+1 1

1+1

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Küzdelem és játék

+0,5

1

1

1

Sportágválasztás

+0,5

1

1

1

Informatika

0+1 0+1 0+1 0+1

Néptánc

1

Szabadon tervezhető
Rendelkezésre álló órakeret

1

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

24

25

25

27

27

24

25

25

27

24

25

25

27

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Választható (nem kötelező) tanórai
foglalkozások
Idegen nyelv
Összes órakeret

24

27

27

29

29

Felhasznált összes óra

24

25

25

27

27
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24

1
2

1

1

0

1

1

24 25

25

27

2

2

2
1

1

27

27

29

24

27

27

29

24 27

27

29

25

25

27

24

25

25

27

24 26

26

27

2020/2021 –es óraháló

Művészeti

Informatikai
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv

1.

2.
7

3.
7

4.

1.

2.

3.

Sakk, művészeti

4.

5 5+1 7+1 7+1 5+1

0+1 0+1 0+1

1.
5

2

2.
7

3.
7

4.
5

2

1.
5

Sport osztály

Sakk, logika
2.
7

3.
7

4.
5

2

1.

2.

3.

4.

5

7

7

5

5

2

0+1

0+1

0+1

2

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4+1 4+1 4+1 4+1

4

4

4

4

Etika/Hit és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sakk,mint képességfejlesztő eszköz

1

1

1

1

0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1

Környezetismeret

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

2

2

2 1+1

2

2

2 1+1

2

2

2

1

2

2

2

1

Technika,(Technológia és tervezés)

1

1

1

1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Önismeret/Drámajáték

+0,5

+0,5

+0,5 +0,5

Sportágválasztás

+0,5

+0,5

+0,5 +0,5

Digitális technológia és kultúra
Néptánc

4

4

0+1 0+1 1+1 1+1

4

4

1

1

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kötelező alapóraszám

22

22

22

23

22

22

22

23

22

22

22

23

22

22

22

23

22

22

22

23

Szabadon tervezhető

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Összes órakeret

24

24

24

25

24

24

24

25

24

24

24

25

24

24

24

25

24

24

24

25

Felhasznált összes óra

24

24

24

25

24 24

24

25

24

24

24

25

24

24

24

25

24

24

24

25

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

2

2

A nkt.7.§(6) szerinti plusz óraszám

2

2

Szabadon tervezhető órakeret felhasználását + jelöli, sportiskola ad 3. évfolyamnak is plusz óraszámot
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1.3. Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
Az alábbi órafelosztás a 2020/2021-es tanévtől fokozatosan kivezetésre kerül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 6.7.8. évfolyam
2021/2022-es tanév:7.8évfolyam
2022/2023-as tanév: 8. évfolyam
Általános tantervű

Sportiskola

Tantárgy/évfolyam

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3+1

4

4

4

3+1

4

Idegen nyelv

3

3

3

3

3

3

3

3

Matematika

4

3+1

3+1

3+1

4

3+1

3+1

3+1

Etika/Hit-és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Történelem,társadalmi

és 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2+1

állampolgári ismeretek
Természetismeret

2

2+1

Fizika

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

1,5

1,5+0,5

1,5

1,5+0,5

Földrajz

1,5

1,5+0,5

1,5

1,5+0,5

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene
Dráma –és tánc/Hon és népismer.

1
1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika

+1

1

1+1

1+1

+1

1

1

1

és 1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

Technika,életvitel
gyakorlat

Küzdelem és játék
Tanulásmódszertan

+1

+1

Sporterkölcstan
Szabadon tervezhető

2

Rendelkezésre álló órakeret 28

3

3

3

1

2

2

2

28

31

31

28

28

31

31

összesen
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Választható

kötelező)

(nem

3

3

4

4

Emelt szintű idegen nyelv

2

2

2

2

Felhasznált össz. óra

30

30

33

33

3

3

4

4

28

28

31

31

órakeret

+ szabadon tervezhető órakeret felhasználása
2020/2021 –es óraháló
Érvényessége: 2020/2021-es tanév 5. évfolyam
2021/2022-es tanév: 5.6. évfolyam
2022/2023-as tanév: 5.6.7. évfolyam
2023/2024-es tanév: 5.6.7.8. évfolyam
2020/2021 –es óraháló
Tantárgy

Évfolyam

Sportiskola

5.

6.

7.

8.

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

4

4

3+1

3

4

4

3

3

Matematika

4

4

3

3

4

4

3

3

Történelem

2

2

2

2

2

2

2

2

Magyar nyelv és

5.

6.

7.

8.

irodalom

Állampolgári ismeretek

1

Hon,-és népismeret

1

+1

Etika/hit-és erkölcstan

1

1

Természettudomány

2

2

+1
1

1

1

1

2

2

1

1

Kémia

1

2

1

2

Fizika

1

2

1

2

Biológia

2

1

2

1

Földrajz

2

1

2

1

Élő idegen nyelv

3

3

3

3

3

3

3

3

Ének-zene

2

1

1

1

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Technológia és

1

1

1

1

1

1

1

1

1+1

1+1

1+0,5 1+0,5 1+1

1+0,5

5

5

5

5

5

5

tervezés
Digitális technológia és
kultúra
Testnevelés
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5

5

Közösségi nevelés

1

1

1

1

1

1

Önismeret/Drámajáték

1

+0,5

Dráma és színház

+1

Olimpiaismeret
Tanulásmódszertan

1

+1
+0,5

+1

+1

+0,5

+1

Sportegészségtan-

+0,5 +0,5

Sportetika
Kötelező alapóraszám

27

26

28

28

26

26

28

28

Szabadon tervezhető

1

2

2

2

2

2

2

2

Összes órakeret

28

28

30

30

28

28

30

30

2

2

2

2

2

2

2

2

Felhasznált összes óra
A nkt.7.§(6) szerinti
plusz óraszám

1.4. Kötelező tantárgyak és óraszámok az eltérő tanterv szerint tanuló osztályokban
A kétfajta órafelosztást az általános tantervű osztályokkal megegyező módon alkalmazzuk.
A 2020/2021-es tanévtől a 2023/2024-es tanév végéig kétféle órafelosztás szerint folyik a nevelőoktató munka az intézményben.
2017/2018–as óraháló
Ez az órafelosztás a 2020/2021-es tanévtől fokozatosan kivezetésre kerül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 2.3.4. évfolyam
2021/2022-es tanév: 3.4. évfolyam
2022/2023-as tanév: 4. évfolyam
2020/2021–es óraháló
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 1. évfolyam
2021/2022-es tanév: 1.2. évfolyam
2022/2023-as tanév:1.2.3. évfolyam
2023/2024-es tanév1.2.3.4. évfolyam
2017/2018-as órafelosztás
Tantárgyak

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

6+1

7+1

Matematika

4+1

4+1

3+1

4+1

Erkölcstan/Hit-és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

2

2

2

2
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Ének-zene

2

1

2

2

Vizuális kultúra

1

2

2

2

Informatika

-

-

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Habilitációs-Rehabilitációs óra

3

3

3

3

Össz. órakeret

28

28

28

30

+ szabadon tervezhető órakeret felhasználása

1.5. Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
Az alábbi órafelosztás a 2020/2021-es tanévtől fokozatosan kivezetésre kerül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 6.7.8. évfolyam
2021/2022-es tanév:7.8. évfolyam
2022/2023-as tanév: 8. évfolyam
2017/2018-as órafelosztás
Tantárgyak

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

4+1

4+1

4+1

4+1

Idegen nyelv

-

-

2

2

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

Erkölcstan/Hit-és erkölcstan

1

1

1

1

és 2

2

2

2

Hon- és népismeret

1

-

-

-

Természetismeret

2

2

4

4

Földrajz

-

1

1

2

Ének-zene

2

2

1

1

Vizuális kultúra

2

2

1

1

Informatika

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

2

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Történelem,

társadalmi

állampolgári ismeretek
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Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Habilitációs-rehabilitációs óra

3

3

4

4

Össz. órakeret

31

31

35

35

+ szabadon tervezhető órakeret felhasználása
A 2020/2021-es órafelosztás az eltérő tanterv szerint tanuló osztályok alsó és felső tagozata részére
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Tantárgyak
1. évfolyam 2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
7
7
Matematika
4
4
Etika
1
1
Környezetismeret
Ének-zene
2
2
Vizuális kultúra
2
2
Digitális kultúra
Technika és tervezés
1
1
Testnevelés
5
5
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
Rendelkezésre álló órakeret
24
24

3. évfolyam
6
3
1
1
2
2
1
1
5
2
24

4. évfolyam
7
4
1
1
2
1
1
1
5
2
25

Kötelező tantárgyak és óraszámok 5–8. évfolyam
2
2
5.
6.
7.
8.
tanéves évfolyam évfolyam
tanéves
évfolyam évfolyam
Tantárgyak
óraszám
óraszám
Heti óraszám
Heti óraszám
Magyar
nyelv
és
4
4
288
4
4
288
irodalom
Idegen nyelv
2
2
144
Matematika
4
4
288
4
4
288
Etika
1
1
72
1
1
72
Történelem
2
2
144
2
1
108
Hon- és népismeret
1
36
Természettudomány
2
3
180
5
5
360
Állampolgári
1
36
ismeretek
Ének-zene
2
2
144
1
1
72
Vizuális kultúra
2
2
144
1
1
72
Digitális kultúra
1
1
72
1
1
72
Technika és tervezés
1
1
72
1
1
72
Testnevelés
5
5
360
5
5
360
Osztályfőnöki óra
1
1
72
1
1
72
(közösségi nevelés)
Szabadon tervezhető
2
2
144
2
2
144
órakeret
Heti órakeret
28
28
30
30
A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a tanulók
egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatóak.
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2.

A

NEMZETI

ALAPTANTERVBEN

MEGHATÁROZOTT

PEDAGÓGIAI

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA
2.1. Csoportbontások szervezése
Minden évfolyamon jellemző az osztály (4 – 5 párhuzamos) keretben történő oktatás. Kivétel az
idegen nyelv, digitális kultúra, és esetenként a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika,
technika és tervezés, ahol csoportbontással illetve emelt szinten/óraszámban és csoportokban
folyik a tanítás.
A tanórai foglalkozások esetében a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának
megfelelően képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk a szubjektív és objektív
lehetőségekhez mérten.
Cél: tehetséggondozás és felzárkóztatás segítése a felvételi tantárgyak esetében (Tehetségpont
iskola)
Alapja: félévi, tanév végi érdemjegyek, ill. tanulói képességmérés, az egyes csoportok közötti
átjárhatóság biztosításával
1. Idegen nyelv: létszám szerint, lehetőleg szintek szerint is
- mindegyik idegen nyelvet tanuló évfolyamon
- 5. évfolyamtól emelt óraszámban tanulók 2-2 csoport évfolyamonként
2. Magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak
- 7. és 8. évfolyamon, tudásszint szerint
- 5. és 6. évfolyamon szintek szerint
- alsó tagozaton szintek szerint
3. Digitális technológia és kultúra: tudásszint szerint 3-4.évf., 5- 6. évf., 7-8. évf.
4. Testnevelés és technika tantárgyak
- felső tagozaton, lehetőség függvényében nemek szerint
5. Sakk, mint képességfejlesztő eszköz tantárgy
- alsó tagozat 1-2 osztály/ évfolyam, csoportbontás
- alsós informatikai osztály (1 osztály/évfolyam) csoportbontás
2.2. Egyéb foglalkozások szervezése
A 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről 27.§ (2) értelmében biztosítjuk tanulóink számára
1600óráig az intézményben tartózkodás lehetőségét. Ez idő alatt pedagógus segítségével
felkészülhetnek a másnapi tanórákra, továbbá tehetséggondozó, felzárkóztató, illetve
szabadidős tevékenységeken való részvételt biztosítunk.
Szülői igény szerint 1600 - 1700 óráig megszervezzük tanulóink felügyeletét.
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-

Tehetség kibontakoztató foglalkozások: évfolyamonként heti 5 óra ( 40 óra )

-

Sportiskolai osztályok heti 3x2 órában szakági edzésen vesznek részt ( 48 óra )

-

Sportkör, tömegsport (nem sportiskolásoknak): alsó tagozat évfolyamonként heti 2 óra,
felső tagozat heti 3 óra/évfolyam ( 20 óra )

-

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása: alsó tagozat osztályonként heti 2 óra, felső
tagozaton évfolyamonként heti 4 óra ( 56 óra )

-

Tanulási nehézséggel küzdő tanulók eredményes felkészítése 1-4. évfolyamon heti 2
óra/csoport (1-3 fős csoportok) ( kb. 50 óra )

-

SNI tanulók ellátása: Nkt. 6 melléklet időkeretével, szakértői véleményben
meghatározottak alapján kb. 130 óra

Összesen: 344 óra
-

A tehetséggondozó foglalkozásokra az előzetes felmérések szerint, a tanév
megkezdésekor jelentkeznek a tanulók. A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy
az adott területen tehetséget mutató tanulók részt vehessenek akár több programon is.
Biztosítani kell minden tanuló számára a lehetőséget, hogy valamilyen foglalkozáson
részt vehessen.

-

A differenciáló, felzárkóztató foglalkozásokra, egyéni fejlesztésekre a tanító, illetve
szaktanár jelöli ki a tanulókat, a szakértői vélemény iránymutatásai alapján.

Bármely foglalkozásra már beírt tanuló csak rendkívül indokolt esetben maradhat távol a
foglalkozásról.(betegség, családi ok)
A foglalkozást tartó pedagógus köteles biztosítani a tanulók számára a részvétel lehetőségét, a
foglakozás alatt ő felel a tanulókért.
Alsó és felső tagozatos tanulóink részére napközi otthonos és tanszobai foglalkozást
szervezünk. A foglalkozások megtartásához a nevelő éves munkatervet készít, foglalkozási
naplót vezet.
2.3. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
1-2. évfolyam
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.
-

Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe.
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-

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.

-

Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a
ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására.

-

Fő feladatunk a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségek pedagógiai kezelése.

3-4.évfolyam
-

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.

-

Fokozatosan

előtérbe

helyezzük

a

NAT

elveiből

következő

motiválási

és

tanulásszervezési folyamatokat.
-

Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés
képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.

-

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori
jellemzők

figyelembevételét,

az

ismeretek

tapasztalati

megalapozását

és

az

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását.
-

Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség
egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését,
személyre szóló, fejlesztő értékelésüket.

2.4. A felső tagozat 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.
5-6. évfolyam
-

Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes
magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.

-

Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek,
készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés
alapozását.

-

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
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-

a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességek alapozása

7-8. évfolyam
-

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.

-

Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.

-

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra

2.5. Emelt szintű idegen nyelv oktatás
Az emelt szintű oktatás fogalmát a köznevelési törvény 7. §-a határozza meg, mely szerint „emelt
szintű oktatás egy meghatározott tantárgy kerettanterv szerinti magasabb követelményekkel
történő tanítása.” A Nemzeti alaptanterv 1. sz. mellékletének I.2.1. fejezete részletezi az emelt
szintű oktatás céljait az alábbiak szerint:
„Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás sajátos
módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy vagy több
meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a kerettantervek
által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Ebben
a szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni a természettudományok, az idegen nyelvek,
illetve a művészeti területek fejlesztésére. Az emelt szintű oktatás esetében 5. évfolyamtól a Natban meghatározott órakeret legfeljebb heti két órával megnövelhető.”
Intézményünkben az angol és német idegen nyelv tantárgy oktatása 5 – 8. évfolyamon emelt
óraszámban történik. (kötelező 3 óra helyett heti 5 óra)
Negyedik évfolyam tanév végén képesség,- és tantárgyi mérésen vesznek részt a tanulók. Ezek a
mérések képezik a kiválasztás alapját. A mérés megtörténte után a szülő írásban jelzi, kíván –e
élni az emelt nyelvoktatás lehetőségével.
Ezt követően minden tanév májusában a tanulói teljesítmények alapján biztosítjuk a következő
tanévre a be, - esetleg kikerülés lehetőségét.
A 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet 7. §.(3) és (4) bekezdése alapján, az alap óraszámú
kerettantervre építve szervezzük meg a helyi tanterv emelt szintű képzését, amelynek sajátos
tartalmairól, eszközrendszeréről, módszereiről, értékelési elveiről, oktatásszervezési eljárásairól
a tantárgy helyi tantervében rendelkezünk.
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2.6. Határtalanul! programmal az összetartozásért
A program célja, hogy gyermekeink megismerkedhessenek a határon túl élő magyarok lakta
területeken folyó élettel, kultúrával, hagyományokkal, miközben lehetőség van a személyes
kapcsolatok kialakítására is. S nem utolsó sorban történelmünk, irodalmunk meghatározó
személyiségeinek nyomdokában járhatunk.


A tanulmányi kirándulás előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül
lebonyolításra, melyben kötelező tevékenységként vállaljuk, hogy az utazást megelőzően az
utazáson részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát
szervezzünk. Ennek minimális tartalmi elemei:
-

a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli
elhelyezkedés történelmi okai;



-

a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;

-

a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele;

-

a tanulmányi kirándulás részletes programja;

-

a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai.

A Határtalanul! tanulmányi kirándulás megvalósítása a pályázó választása alapján Románia,
Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta területén történik
a következő feltételek valamelyikével:
- közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több
tantárgyhoz,
- oktatási-nevelési, kulturális jellegűek.


A hazaérkezést követően a részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul!
értékelő órát szervezünk, melyet az utazáson részt vett kísérőtanár tart meg.



A Határtalanul! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők:
- a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen
szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;
- az utazás programjának értékelése.



Kommunikáció
- A programot népszerűsítő bannert iskolánk honlapján elhelyezzük.
- az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját
honlapján közzéteszi
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2. SPORTISKOLA
Bevezető
A 2012/2013-as tanévtől megkezdtük (felmenő rendszerben) sportiskolai osztályok indítását,
évfolyamonként 1, legfeljebb 2 tanulócsoporttal, ami maximálisan 52 főt jelent évfolyamonként.
Első alkalommal (2012/2013-as tanévben) első, és ötödik évfolyamon szerveztük meg ilyen
formában is az oktatást.
A sportiskola létrejöttének szükségességét az alábbiakban látjuk:
Új arculatot kívánunk adni az intézménynek, amellyel az ország bármely településeinek tanulói
számára vonzóvá tudjuk tenni a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolát
tanulmányainak elvégzésére, minőségi sportiskolai oktatás keretében.
 Szeretnénk jobban kihasználni a település és az intézmény adottságait, sajátosságait, a
kiváló szakos és kézilabda edzői ellátottságot, az elmúlt évek
kiemelkedő diákolimpiai és sportági szakszövetség által rendezett bajnokságokban
kézilabda, atlétika sportágakban elért országos bajnoki címeket, érmes helyezéseket,
eredményeket. Kiváló kapcsolati tőkénket.
 A városban működő gyermek, serdülő, junior és felnőtt sportszakosztályok részére
biztosítjuk ezzel a sportági utánpótlás nevelés és képzés bázisának valamint az általános
iskolai oktatási és sportági képzés hátterének az alapjait.
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Intézkedési Terve 22. pont: Sportpályafejlesztés
és a versenysport lehetőségének visszaállítása

Sportiskola bevezetésének céljai, feladatai
 Az emelt szintű sportképzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a nevelő-oktató munkára
is, diákjaink a nem sportoló társaikhoz hasonlóan tanulmányi versenyeken is
megmérettethetik magukat, részt vehetnek a tehetséggondozás és más oktatási valamint
szabadidős programjainkon is.
 Biztosítjuk sportolóink iskolai és sportbeli kötelezettségeinek valamint az iskola
tantárgyi számonkéréseinek, feleltetéseinek és dolgozatírásainak a harmonikus
összehangolását, ezáltal lehetővé téve számukra a sportkarrier eléréséhez szükséges
minőségi szellemi, fizikai, technikai és taktikai képzésnek és a versenyeztetésnek magas
szintű hátterét.
 Célunk az egészséges életmódra nevelés, a sporttehetségek feltérképezése, kiválasztása,
megfelelő képzése, fejlesztése, versenyeztetése és menedzselése.
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 Olyan gyermekek nevelését és képzését vállaljuk, akiknek célja, hogy az általános
műveltség alapjainak megszerzése közben az egészséges életmódnak megfelelő
mindennapos testmozgást gyakorolhasson. A választott sportágában minőségi
sportiskolai képzésben vegyen részt, továbbá az, hogy elkötelezett sporttevékenységet is
folytasson a sportiskolával együttműködési szerződésben álló stratégiai, elsősorban
szakági sportágat képviselő helyi és esetleg más települések sportegyesületeiben, azért,
hogy önmaga képességeihez, lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön és eredményesen
versenyezhessen, sportolhasson.
 A sportképzés fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze
akaratukat, testi képességeiket, közösségi szellemüket, formálódjon sportolói jelleműk
és emberi, erkölcsi tartásuk. Fejlődjenek testi, kondicionális és
koordinációs képességei, ismerje meg a választott sportágának alapvető technika és
taktikai

elemeit,

és

versenyhelyzetekben

azokat
is

tudja

korosztályának
alkalmazni

megfelelő
a

minőségi

szinten

játékban

utánpótlás

és

nevelés

követelményeinek megfelelően.

Az oktatás megszervezése a sportiskolai osztályokban
Köznevelési típusú sportiskola
A sportiskola megszervezésénél figyelembe vesszük az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
összefüggő feladatokat, ennek megfelelően a helyi tantervünket a közoktatási típusú
sportiskolai kerettanterv alapján készítettük el. Biztosítjuk a testnevelés tantárgy emelt szintű
oktatását.
Sportiskolai képzésünkben olyan sportágak tekintetében látjuk el az utánpótlás neveléssel
összefüggő feladatunkat, amely tekintetében - az utánpótlás-nevelés valamennyi kérdésre
kiterjedő – megállapodást kötöttünk egy vagy több sportegyesülettel, valamint azzal az
országos sportági szakszövetséggel vagy országos sportági szövetséggel, amelynek a
sportegyesület tagja.
Az utánpótlás nevelésével összefüggő feladatokat a sportiskola az utánpótlás-nevelést végző
sportegyesület és az azt szakmailag koordináló szakszövetség közreműködésével határozzuk
meg.
A sportiskolai osztályokban csak azokat a tanulókat tudjuk felvenni, akik megfelelnek a
sportegészségügyi vizsgálatoknak és a fizikai képesség felmérési vizsgálatoknak.
A sportiskolai osztályok képzése az NSI által mindenkori aktuálisan elfogadott és ajánlott
sportiskolai testnevelés tanterve és az NSI mindenkori aktuálisan elfogadott és ajánlott
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szaksportági kézilabda és birkózás tantervei alapján történik. A tanulók így a kötelező tanórai
keretben heti 5 testnevelés órán vesznek részt, amelyben már sportági képzésben is
részesülnek. A sportiskolai képzés kiegészül az egyesületi keretekben történő további
képzéssel. A sportági képzések és versenyeztetések további lehetőségeit a sportiskolával
szerződési együttműködésben álló, sportági szakegyesületek korosztályos csapataiban végzik
kötelező jelleggel, minimum heti 2-3 alkalommal a sportiskolai tanulmányaik alatt, 8.
évfolyam befejezéséig.
A 8. évfolyamot követően, volt sportiskolai tanulóink tovább folytathatják sportiskolai
képzésüket a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolával együttműködési
megállapodással rendelkező középfokú sportiskolákban vagy további befogadó középfokú
sportiskolákban.
Választható sportágak: kézilabda, birkózás, kosárlabda, labdarúgás,
Az iskola a meghatározott sportágak tekintetében utánpótlás-neveléssel összefüggő
sportoktatási és versenyeztetési feladatokat lát el. Ennek érdekében pedagógiai programunk
helyi tantervében a sportiskolásokra vonatkozó testnevelés tantárgy tantervét a Nemzeti Sport
Intézet (NSI) sportiskolai kerettantervi és az NSI kézilabda és birkózás sportági
kerettanterveinek a figyelembevételével készítjük el, összhangban a Nemzeti Alap Tanterv
kerettantervével. A normál testnevelésben részvevő tanulók kerettantervét kiegészítjük az NSI
kézilabda és a birkózás kerettantervének alapvető elemivel, hogy átjárhatóságot
biztosíthassunk a normál testnevelésről a sportiskolai testnevelésre való áttérésre.
A közismereti tantárgyakból és a többi készségtantárgyból ugyanolyan tanterv szerint
tanulnak a gyerekek, ugyanazt a képzést kapják, mint nem sportoló társaik.
A sportiskolai képzésben tanulók a következő tantárgyakat is tanulják (általános tantervű
tagozat tantárgyai mellett)
1-4. évfolyamon: sportágválasztó, küzdelem és játék,
5-8. évfolyamon: küzdelem és játék, tanulásmódszertan (5.- 6. évfolyam), sporterkölcstan
(7.-8. évfolyam)

Biztosítani kívánjuk a rendszer átjárhatóságát, a bekerülés és a kikerülés lehetőségét.
Az átjárhatóság mindig a tanulmányi eredmények figyelembevételével történik, kiemelten a
matematika,

magyar,

testnevelés

tantárgyak,

valamint

a

sportágak

korosztályos

követelményszintjeinek, a fizikai képesség felmérési vizsgálat, a sportiskolai helyzetfelmérési
kérdőív, a sport alkalmassági vizsgálat felmérésének az eredményei, és a sportegészségügyi
alkalmassági vizsgálatok megfelelése alapján.
A sportosztályok üres helyeire akár év közben is lehetőséget biztosítunk a fenti feltételeknek
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megfelelően a bekerülésre, helyi és más település tanulói számára.
A sportiskolai képzésből át lehet térni a normál képzésre is abban az estben, ha sérülések, vagy
más egyéb életkörülményeiben olyan változás következik be, amely nem teszi lehetővé a
sportiskolai képzésben való részvételét.
Továbbá akkor is, ha a sportiskola szakmai vezetése elmarasztalja őt - a sportági egyesületi
edzésekről és versenyzésekről való távolmaradása, iskolai, és , vagy egyesületi igazolatlan
hiányzásai, gyenge tanulmányi eredményei miatt, vagy fegyelmi vétségei, és, vagy iskolai
házirend megsértései miatt.
Testnevelés tantárgy értékelése:
Első évfolyamon és második évfolyam első félévében szöveges értékelést kapnak a tanulók
(csakúgy,mint a többi tantárgy esetében), második évfolyamon tanév végén, a további
évfolyamokon pedig félévkor és tanév végén is 1-től 5-ig érdemjeggyel értékeljük a tanulói
teljesítményeket.
A sportiskolai osztályokban a testnevelés tantárgyat testnevelő szaktanárok oktatják első
osztálytól kezdődően.
Ezekbe az osztályokba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági
és fizikai felmérési vizsgálat követelményeinek (9/2007.(II.27.) OKM rendelet) valamint a
sportiskolai kiválasztó felvételi eljárásnak

Beiskolázás módja - Sportiskolai kiválasztó felvételi eljárás
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, meghirdeti a sportiskolai
osztályokba való felvételi lehetőséget. Az iskolai honlapon, a helyi, körzeti és megyei és
országos napilapokban, és egyéb médiumokban.
Az iskola levelezési címén írásban lehet jelentkezni a meghirdetett sportiskolai tagozatokra.
A jelentkezési határidőre beérkezett jelentkezőket az iskola levélben, és, vagy e-mailben
értesíti a fizikai képesség felmérési vizsgálat és a sportegészségügyi vizsgálat időpontjáról.
A fizikai képesség felmérési vizsgálatokat az iskola testnevelő tanárai, sportági edzői és
pedagógusai, valamint a sportiskola szakmai vezetője végzi az iskolai titkárság adminisztratív
feladatainak a bevonásával.
Az iskola a fizikai képességfelmérés eredményeit az alkalmassági vizsgálatot követően 1 héten
belül közzé teszi sportiskolai honlapján és levélben és e-mailben is értesíti a szülőket, és
egyben tájékoztatja a beiratkozás időpontjáról.
A beiratkozáskor rögzítjük a beiskolázott tanulók névsorát.
Amennyiben a beiratkozáskor az alkalmasságot nyert tanulók közül valaki visszalép, vagy a
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beiratkozás időpontjának utolsó határidejétől számított 10 napon belül nem iratkozik be, akkor
az alkalmassági vizsgálat eredményének sorrendjében a választott sportágnak és (nemének)
megfelelően a következő tanuló kerül felvételre. A felvételi értesítésének és beiratkozásának
a módja megegyezik az előbbiekkel.
A végleges sportiskolai tanulólétszámnak minden év április 30-ig ki kell alakulnia. A
sportiskolai tagozat 4 év alatt éri a 8 évfolyamos feltöltöttséget.
Az alkalmassági vizsgálat az 5. évtől kezdődően már csak az első évfolyamon történik, ha a
felmenő évfolyamokban már 1 vagy 2 sportiskolai osztály beiskolázásra került. Amennyiben
még nem került beiskolázásra mind a két sportiskolai osztály az évfolyamon, akkor a
következő évben is meghirdetésre kerülhet a hiányzó évfolyam beiskolázási terve.
A sportiskola edzőinek és a testnevelés munkaközösség vezetőjének a feladata megszervezni,
hogy évfolyamonként 1 vagy 2 sportosztály működjön, hogy ezen osztályok beiskolázásra is
kerülhessenek helyi és más településekről érkező tanulókkal.
Ezen célok elérése

érdekében tehetségkutatást

végez, és

biztosítsa a tanulók jelentkezésének és az alkalmassági vizsgálatra való részvételének a
lehetőségét.
A felmenő osztályokban megüresedő helyekre, a sportiskola edzője év közben is beiskolázhat
tanulót, ha az megfelelt a korosztályának megfelelő alkalmassági vizsgálatban szereplő
felvételi követelményszintnek. A sportiskola edzőjének feladata, hogy a megüresedő helyeken
rövid időn belül pótolja a hiányzó létszámot tehetséges gyermekekkel.
Az alkalmassági eljárás menetrendje
Az iskola minden tanév elején felhívást tesz közzé a következő tanévre vonatkozó sportiskolai
osztályok indításának szándékáról legkésőbb szeptember végig. Az alkalmassági vizsgálat
március közepéig van lehetőség jelentkezni.
Az alkalmassági vizsgálat időpontját és helyét a korosztályokra vonatkozóan, a sport
alkalmassági vizsgálatot megelőzően legalább 2 héttel közzé kell tenni. A sport alkalmassági
vizsgálat március hónapban történik.
A felvételi eljárás eredményének kiértékelése és közzétételének határideje március hónap
vége. A felvételt nyert tanulók beiratkozása április hónapban történik meg.
A be nem iratkozott tanulók helyére az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján a sorrendben
elfoglalt helye alapján, azon következő tanulók közül kerülhetnek kiválasztásra, akik a nemek,
és a sportágak alapján pótolhatják a be nem iratkozott tanulókat.
A teljes sportiskolai tanulói létszám véglegesítése április 30-ig.
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Az alkalmassági sorrend megállapításánál figyelembe vett felmérések
A minőségi sportiskolai képzésnél alapvető követelmény az, hogy olyan tanulók kerüljenek
be a sportiskolai képzésbe, akik a tanulmányi munka mellett képesek lesznek megfelelő fizikai
terhelés elviselésére, a sportiskolai testnevelésórák, a sportági edzések,
és a versenyeztetés mellett. Ugyanakkor a minőségi sportteljesítmény elérésében fontos
követelmény a megfelelő szellemi képességek megléte. Ezért az iskolai tanulmányi munkához
és a sportiskolai képzéshez együttesen kell, hogy jelen legyen, ezen képességek a felvételt
nyert tanuló eredményeiben.
1. osztályba való bekerülésnél:
-

iskolaérettségi vizsgálat, óvodai szakvélemény a gyermekről

-

mozgáskoordinációs és kondicionális felmérés

-

labdatechnikai gyakorlatok: labdavezetés, labda átadás- átvétel, dobások, célba
dobások

-

küzdőgyakorlatok

-

sportiskolai helyzetfelmérő kérdőív felmérése szülő által kitöltve

-

sportiskolai képzésben való részvételre vonatkozó orvosi igazolás

5. osztályba való bekerülésnél:
-

matematika, magyar és testnevelés tantárgy negyedik évfolyam félévi érdemjegyei

-

sportági gyakorlati alkalmassági felmérés: koordinációs és kondicionális képességek
felmérése,

sportági

feladatok

felmérése,

labdatechnikai

feladatok

és

küzdőgyakorlatok.
-

sportiskolai helyzetfelmérő kérdőív felmérésének az eredménye

-

sportiskolai képzésben való részvételre vonatkozó orvosi igazolás

Az évközben bármely évfolyamon megüresedő helyekre való beiskolázáskor, minden
esetben az alábbi felméréseket kell elvégezni.
-

matematika, magyar és testnevelés tantárgy utolsó értékelt félévének érdemjegyei

-

sportági gyakorlati alkalmassági felmérés: koordinációs és kondicionális képességek
felmérése,

sportági

feladatok

felmérése,

labdatechnikai

küzdőgyakorlatok.
-

sportiskolai helyzetfelmérő kérdőív felmérésének az eredménye

-

sportiskolai képzésben való részvételre vonatkozó orvosi igazolás
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feladatok

és

A sportiskolai képzésben résztvevő együttműködő sportági szövetségek, sportszervezetek
és edzők testnevelők kapcsolatai és feladatai
-

A sportiskolai képzésben az együttműködő sportszervezetekben és az iskolai
testnevelésórákon folyó szakmai munkát, az együttműködési megállapodások
tartalmazzák és a helyi tantervek, valamint az adott sportági szakszövetség
utánpótlás- nevelési képzési feladatai biztosítják.

-

Az

együttműködési

megállapodásoknak

megfelelően

az

együttműködő

sportszervezetekben és a sportiskolában történő szakmai és adminisztratív feladatok
elvégzését a sportiskola szakmai vezetője ellenőrzi. Edzésterv, edzésnapló, tanterv,
jelenléti ív, versenyeztetés meglétéről és annak folyamatos naprakész vezetésének
ellenőrzéséről. Gondoskodik a sportiskola és a sportegyesületek megfelelő
kapcsolattartásáról és versenyrendszereik összehangolásáról.
-

A sportiskola folyamatosan kapcsolatot tart fenn a sportiskolák működését ellenőrző
szervezettel és azokkal szorosan együttműködik annak érdekében, hogy mind az
iskolai emelt szintű testnevelésórákon és mind a sportági képzésen az aktuálisan
elfogadott és jóváhagyott képzés valósulhasson meg.

4. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
4.1 A tankönyvek és a taneszközök kiválasztásának elvei
Intézményünkben a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyeket az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.
A tankönyvek kiválasztásáról a szakmai munkaközösségek döntenek az alábbi elvek szerint:


szakmai színvonal, korszerűség



összhang a helyi tanterv követelménye és a tankönyvek tartalma között



az ismeretek objektív megléte, többoldalú ismeretszerzés lehetősége



tankönyvcsaládok alkalmazása felmenő rendszerben



nyelvezet, használhatóság



az osztály adott óraszáma



a tantárgyi kimenet céljainak és követelményeinek biztosítása (alapkészségek,
műveltség megalapozása)



esztétikai megjelenés



a tankönyv legyen színes, változatos, motiváló, képei, ábrái, szövegei legyenek
egyértelműek és érthetőek
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a tankönyv több tanéven keresztül használható



a tankönyv, tanulmányi segédlet, a tanuló számára kötelező taneszközök
kiválasztásnál – ha a választás nem veszélyezteti a követelmények teljesítését – a
tanuló számára olcsóbb megoldást alkalmazzuk



nyelvoktatás esetében előnyben részesítjük azokat a tankönyvrendszereket, ahol
rendelkezésre áll (beszerezhető) az egységes nyelvkönyv, munkafüzet, hang, és
képanyagrendszer

A szemléltetést, illetve tanulói tevékenységet igénylő tananyag feldolgozásához szükséges
taneszközöknek a pedagógiai program mellékletében szereplő jegyzékét iskolánk a
munkaközösségek bevonásával tanévenként felülvizsgálja, szükség szerint módosítja.
A taneszközök kiválasztásának elvei:


az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a pedagógusok szakmai munkaközösségei határozzák meg



a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének



az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak



a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket
csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás minőségét



az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján



a kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk (honlap, szülői értekezlet)



a taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége

4.2 A tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége
A tankönyvellátás célja és feladata:
Az iskolai tankönyvellátásnak biztosítania kell, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek.
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv megrendelése, beszerzése
és

a

tanulókhoz

történő

eljuttatása.

A

2013/2014-es

tanévtől

az

állami

tankönyvforgalmazás új rendszerében, az országos tankönyvellátás a Könyvtárellátó
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft feladata. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan
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megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét az állam
a tankönyvforgalmazónak adja át.
A tankönyvellátás rendje:
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének
kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket,
taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem
biztosítható valamennyi tanulónak.
Az 1-8. évfolyamon minden tanuló a jogszabálynak megfelelően ingyenesen kapja meg a
tankönyveket.
A tartós tankönyveket a tanév végén a tanuló köteles visszaadni. A tartós tankönyvekről
és azok használatáról az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket.

5. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE,
BESZÁMOLTATÁSOK, SZÁMONKÉRÉS
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)
2. a minősítő (szummatív értékelés)
3. a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ez határozza meg az oktatási
tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk,
ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett
diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási
stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen
szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a
követelményeket.
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A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő
(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A fejlesztő
értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe.
Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a
tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló
egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további
fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
- az önértékelés
- a társak értékelése.
5.1. Tanulói értékelés tartalmi elemei szöveges értékelés esetén
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló
teljesítményétől függően a következő lehet:
- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
- JÓL TELJESÍTETT
- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
- FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
A szöveges értékelés tartalmi jegyei:
A tanuló szociális kapcsolatainak alakulása:
 viselkedés az iskolában,
 szabálykövetés (Érti-e, s képes-e alkalmazni a szabályokat?),
 fegyelem tanórákon és tanórán kívül,
 társaihoz és a felnőttekhez fűződő társas kapcsolat,
 véleménynyilvánítás,
 feladatvállalás, feladatvégzés a közösségbe
A tanuló tantárgyhoz fűződő viszonyának jellemzése során vizsgált elemek:
 tanórai aktivitás,
 kötelességtudat fejlődése (Mennyire tartósan, folyamatosan végzi a tanulási
100

tevékenységet? Mennyire jellemzi tanulását az elmélyültség?),
 kitartása (A teljesítmény elérése érdekében akarata, erőfeszítése képességeinek megfelelőe?),

 többletfeladatok vállalása,
 rendszeres felkészülése,
 házi feladatok gondossága, elkészítése,
 felszerelések megléte, rendben tartása.
A tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését feltáró szempontok:
 érdeklődés,
 megfigyelőképesség, figyelem (tartóssága, terjedelme),
 kreativitás, találékonyság,
 gondolkodás (Felfedezi-e a problémákat? Hogyan oldja meg azokat? Tárgyak, eszközök,
rajzok segítségével, vagy elvont gondolkodás szintjén.),
 megértés,
 emlékezet (bevésés, megtartás, felidézés),
 kommunikációs és olvasási képességek,
 írás, íráskészség,
 számolási és matematikai képességek,
 művészeti és mozgásos tevékenységek.
Megfogalmazzuk, milyen a gyermek feladatvégzése különböző feladathelyzetekben:
 önállóság,
 tanítói segítségkérés mértéke,
 önellenőrzés,
 feladattudat
 alkalmazkodás,
 munkatempó.

Szöveges értékelést alkalmazunk első évfolyamon, a második évfolyam első félévének végén,
félévkor és év végén.
Kifejtjük, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest a tantervi
követelmények alapján. Felsoroljuk, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, mely
területen vannak hiányosságai.
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A szöveges értékelés szempontjai
A tanuló tantárgyhoz fűződő viszonya
 tanórai aktivitás, fegyelem
 rendszeres felkészülése,
 házi feladatok gondossága, elkészítése,
 felszerelések megléte, rendben tartása.
A tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését feltáró szempontok:


érdeklődés,



megfigyelőképesség,



figyelem (tartóssága, terjedelme),



kreativitás, találékonyság,



megértés, véleménynyilvánítás



emlékezet (bevésés, megtartás, felidézés),



kommunikációs és olvasási képességek,



fejlődés önmagához képest

A gyermek feladatvégzése különböző feladathelyzetekben:


önállóság,



tanítói segítségkérés mértéke,



önellenőrzés,



feladattudat



alkalmazkodás,



munkatempó

Félévkor 1. és 2. évfolyam tanulói értékelő lapon kapnak szöveges értékelést, melyek a
tájékoztató füzetbe tűzendők.
Tanév végén az értékelőlap (1. évfolyam) a minisztérium által kibocsátott bizonyítvánnyal együtt
érvényes, amely tartalmazza a tanuló adatait, mulasztását, minősítő értékelését, felsőbb
osztályba lépésének engedélyét.
A bizonyítvány jegyzet rovatába a következő bejegyzés kerül: Tanulmányi előmeneteléről
szöveges értékelést kapott. A tanév végi értékelőlap másolata a Törzslap mellé csatolandó.

5.2. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése a harmadik félévtől
Értékelési rendszerünk
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes tantárgyak jellegzetességeinek
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megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
Valamennyi tantárgy esetén - a 2. év második félévétől - az 5 fokú skála alapján értékelünk.
Az estlegesen később belépő idegen nyelvi oktatás első évében is hagyományos osztályozást
alkalmazunk.
Etika/ Hit, - és erkölcstan tantárgy esetében a tanulói teljesítményeket 3. félévtől évközben
érdemjeggyel, a második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén
osztályzattal minősítjük.
Igyekszünk maximálisan együttműködni az iskolában hitoktatást végző kollégákkal.
Érdemjeggyel történő értékelés esetén fő szempontok:
 Legyen humánus
 Vegyük figyelembe a korlátokat (szülő, gyermek, képességek)
 SNI tanulók értékelésének alapja a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye: a szakvéleményekben javasolt számonkérési formák előnyben
részesítése
 a fogyatékos tanulók értékelése a tanuló önmagához mért fejlődése alapján történik
 Ne csak kritérium orientáltan: a gyermek produktumait nem az elérendő célhoz
viszonyítani, hanem a korábbi állapotához, teljesítményéhez
 Fejlődés figyelembe vétele
 Az előrelépést mindig pozitívan megerősítve
 Az értékelés kritériumait a gyerekek és a szülők mindig pontosan ismerjék
 A tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez

Tantestületünk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve meghatározta a minimális
osztályzatok számát. Havonta legalább egy, kis óraszámú (0,5 – 1,5 óra) tantárgy esetén
félévente legalább három érdemjegynek kell a naplóba kerülnie. A féléves tantárgy osztályzata
év végén bekerül a bizonyítványba.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
elektronikus naplón keresztül.
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Az érdemjegyszerzés módjai:
 témazárók,
 szóbeli feleletek,
 röpdolgozatok,
 órai aktivitás pontszerzés alapján,
 önálló kiselőadás,
 szorgalmi feladat, gyűjtőmunka,
 olvasónapló,
 házi dolgozat,
 eredményes részvétel versenyeken.
Az ellenőrzések során biztosítani kell a szóbeli és írásbeli számonkérés megközelítően egyenlő
arányát.
Tudatosítani kell a szülőkben és a tanulókban, hogy az osztályzatok nem egyenlő súllyal
szerepelnek az év végi és a félévi értékelésnél.

A témazárók érdemjegyei (piros színnel jelöljük) többet jelentenek, mint egy-egy röpdolgozat
(kék), vagy egy óra anyagából történő szóbeli felelet (kék színnel jelöljük). Másként vesszük
figyelembe a gyűjtőmunkát, kiselőadásokat, valamint a tanórai pontokból összegyűjtött
jegyeket, melyeket fekete színnel jelölünk, diagnosztikus mérések %.- a zöld.
Szövegértést, testnevelés kivételével minden tantárgyból félévente legalább egyszer a
tantárgynál jelölve értékeljük, jelölése barna színű jegy.
A tanulók írásbeli munkáinak külalakját rajz, testnevelés, informatika tantárgyak kivételével
félévente legalább egy alkalommal értékelni kell, értékelésként itt is az 5-ös skálát alkalmazzuk.
-

Az egyes tantárgyak tanításához használt tankönyvekhez tartozó felmérő lapok ponthatárai
alkalmazhatóak.

-

Egyes nagy szakaszok zárásakor (félévek lezárása) az évfolyam munkaközösségei közös,
egységes

mérést,

értékelési

rendszert

alakítanak

ki,

hogy

a

teljesítmények

összehasonlíthatók legyenek. A tanmeneteikben, munkatervükben ezt rögzítik (e szerint
végzik az értékelést.)
-

A munkaközösségek az általuk tervezett tantárgyi értékelést pontosan megfogalmazzák,
összehangolják a tantestület értékelési normáival, tanterveikben, tanmeneteikben írásban
rögzítik.

-

A tantárgyak követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről. Az osztályozó értekezleten a délutános nevelők, és az egyéni
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fejlesztést végzők is jelen vannak.
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a tanítási év közben adott
érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást
ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg
döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi
érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja.
SNI tanuló csak abban az esetben kaphat tanév végén, illetve félévkor elégtelen osztályzatot, ha
a szaktanár dokumentumokkal igazolni tudja, hogy a tanuló számára szakvéleményben javasolt
könnyítések biztosítása ellenére sem nyújt megfelelő teljesítményt az adott tantárgyból.
5.3. Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái
Valamennyi tanuló elsajátított tudásának szintjét vizsgáljuk a következő ellenőrzési formákkal:


házi feladatok elvégzése



írásbeli felelet



témazáró dolgozat, tudásszintmérő, teszt



iskolai füzet, munkafüzet, munkatankönyv ellenőrzése

Az értékelésnél egységes jelzéseket használunk, hogy a szülő követni tudja, melyik jegy milyen
súlyú. Minden írásbeli munka esetében köteles a pedagógus a helyesírást is javítani.

Diagnosztikus méréseket végzünk : tanév elején az alábbi évfolyamokon és tantárgyakból:
(pedagógiai folyamat adott szakasza eredményeinek feltárása)
 2-4. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika
 1. évfolyam bemeneti mérés
 felső tagozaton: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem,
fizika, kémia biológia, földrajz
Formatív (fejlesztő) értékelés: folyamat minél több pontján kapjunk információt a tanulók
előrehaladásának mértékéről, tipikus és egyéni hibákról, a célszerű továbblépés, szükséges
korrekciók érdekében.(elméleti tantárgyak, írásbeli felelet)
 értéke egyenlő a szóbeli feleletekével
 írásbeli feleletek száma egy tanítási napon 3-nál több nem lehet ( 2 témazáró + 1más
jellegű beszámoltatás pl. szódolgozat…)
Szummatív értékelés: hosszabb, összefüggő tananyagegység végén, lezáró, összegző értékelés
(célja a minősítés)
 kritérium orientált mérés: a tanulói teljesítményt a követelményekhez viszonyítja
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 egy napon 2-nél több témazáró dolgozat nem íratható
 megíratás időpontját kötelező előre bejelenteni
 dolgozatokat minden pedagógus köteles kijavítani a megíratást követő két héten belül
(10 munkanap)
 Értékelés és javítás után megőrizzük a tanév végéig (augusztus 31.).
 Elégtelen eredmény esetén a pedagógus még egyszer megírathatja a témazáró dolgozatot
 félévi,- és év végi minősítésnél a témazáró dolgozatok eredményei nagyobb hangsúlyt
kapnak, mint a szóbeli, illetve írásbeli feleletek eredményei
 magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból az első-negyedik
évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
Norma orientált mérés: (nagyobb minta teljesítményéhez viszonyított) 6. 8. évfolyam országos
kompetencia mérés.
A szülőknek lehetővé tesszük valamennyi írásbeli beszámoló, (dolgozatok, témazárók)
megtekintését (kiosztással vagy fogadóórán).

Szóbeli beszámoltatás
-

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében
egy-egy tantárgy esetében negyedévenként minden tanulónak legalább egyszer kell
felelnie szóban, a kevés óraszámú tantárgyak esetében félévente.

-

az ének-zene, a rajz, az informatika, és a technika tantárgyakból félévente,
valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva

-

matematika tantárgyból évente egy alkalommal

5.4. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból
hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük,
amely biztosíthatja iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében:
- kulcskompetenciák fejlesztését,
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- az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítését,
- méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,
- a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,
- tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,
- a differenciáló módszerek alkalmazását,
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését,
- a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,
- környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,
- egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,
- hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,
- a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon,
- a tanulási attitűd pozitív átformálását,
- a továbbtanulás támogatását,
- személyiségfejlesztést és közösségépítést,
- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,
- partnerközpontú nevelést.

6. AZ OTTHONI (napközi otthoni, tanulószobai) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT
FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
-

a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kacsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása,

-

a házi feladat megoldásának rendszeres ellenőrzése és javíttatása kulcsfontosságú,

-

hétköznapokon nagyobb lélegzetvételű írásbeli házi feladat elkészítéséhez elegendő idő
(több nap) álljon rendelkezésre

-

az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a
tanítási szünetek idejére, legfeljebb egyénre szabott, szorgalmi feladatot kaphatnak.

-

felső tagozaton a hétvégére feladott házi feladat mennyisége ne legyen több, mint egy
átlag tanítási napon feladott házi feladat

-

az ötödik – nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére — a szokásos
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(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl — nem kapnak sem szóban, sem
írásban házi feladatot.

Az írásbeli és a szóbeli házi feladatok meghatározásának korlátai és elvei:
-

Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése.
Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének
megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.

-

A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.

-

A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni
érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása.

-

Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek,
képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. - A hátránnyal
induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb képességűekkel való
differenciált foglalkozás.

-

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

-

Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó
szerepének, hasznosságának felismertetése.

-

Önképzésre nevelés.

-

Önálló gyűjtőmunka végzése.

-

Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.

-

Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.

-

A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.
-

Valósuljon meg a szóbeli és az írásbeli feladatok arányos elosztása.

-

Nem adható olyan házi feladat, amelyet a tanuló életkora és meglévő ismeretei
birtokában önállóan nem tud elvégezni.

-

Órai feldolgozásra tervezett teljes tananyag nem adható házi feladatnak. Ha a tanítási
órán az anyagot nem sikerült befejezni, akkor más, az előző órák anyagához kapcsolódó
házi feladatot kell adni. Kivétel tehető a kis óraszámú tantárgyak esetében, egyes
tananyagrészek a tanár által megadott szempontok alapján feldolgozásra is feladhatók.
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7. JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS, MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE
Magatartás:

1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

2. 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.

3. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden második
hónap végén érdemjeggyel értékeli.

4. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg. A délutános nevelők, és az egyéni fejlesztést végző pedagógusok is részt
vesznek az osztályozó értekezleten, és elmondják észrevételeiket.

5. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének
követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti;

-

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;

-

tisztelettudó;

-

társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik;

-

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;

-

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;

-

feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;

-

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

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.
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Változó (3) az a tanuló, aki.
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;

-

feladatait nem minden esetben teljesíti;

-

előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;

-

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;

-

igazolatlanul mulasztott;

-

osztályfőnöki intője van.

Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti;

-

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;

-

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;

- társaival,

a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván

viselkedik;
-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;

-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt;

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

Szorgalom:
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév végén
az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

-

a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
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-

munkavégzése pontos, megbízható;

-

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

-

taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

Jó (4) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

-

a tanórákon többnyire aktív;

-

többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;

-

taneszközei tiszták, rendezettek.

Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

-

tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó,
feladatait nem mindig teljesíti;

-

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

-

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;

-

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak
figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.

Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

-

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

-

feladatait többnyire nem végzi el;

-

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

-

a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja
el, annak ellenszegül;

-

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Azt a tanulót, aki képességihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
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- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
Az iskolai jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév
végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
-

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet
és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek
át.

-

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.

-

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

-

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Azt a tanulót, aki
-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

-

a házirend előírásait megszegi,
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-

igazolatlanul mulaszt,

-

bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

Ha a tanuló kifogásolható magatartásával zavarja a tanórát, tiszteletlenül viselkedik, a szóbeli
figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja, mulasztásával vagy bármely más módon megszegi a
házirendet, úgy figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetést minden esetben be kell jegyezni az
digitális naplóba.
Az intézményben alkalmazott büntetések, fegyelmi eljárás szabályait az iskolai SZMSZ, illetve
Házirend rögzíti.

8. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA
1. Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló,
reális célkitűzés.
2. A program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra.
Figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is.
3. Az iskola minden osztályban megszervezzük a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés
óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével
teljesíthet:


a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,



iskolai sportkörben való sportolással,



kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással

4. Külön foglalkozás keretében mozgásfejlesztést biztosítunk a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság javaslata alapján. A mindennapos testnevelés ezen tanulók esetében a
mozgásfejlesztő foglalkozásokkal együtt valósul meg. (szenzomotoros- integrációs- terápia)
5. Alsó tagozatos tanulóink a heti öt testnevelés/testnevelés és sport óra altantárgyaként egyikén
tánc/tánc és mozgás oktatásban részesülnek. A tánc/tánc és mozgást tanító pedagógus 1.
évfolyamon és 2. évfolyamon félévkor szöveges értékeléssel, 2-3-4. évfolyamon
érdemjeggyel értékel, mely értékelések részei a testnevelés/testnevelés és sport tantárgy
félévi és év végi osztályzatának.
6. Első osztályos tanulóink a 2018/2019-es tanévtől a heti öt testnevelés óra altantárgyaként,
heti egy órában mozgásterápiás fejlesztő órán vesznek. A mozgásfejlesztő pedagógus 1.
évfolyamon szöveges értékeléssel értékel a testnevelés tantárgy keretein belül.
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Gyógytestnevelés
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. A könnyített testnevelésvagy gyógytestnevelés-órát – lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban
kell megszervezni.
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, és szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében biztosítjuk úgy, hogy a
mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján, a testnevelésórán is részt vehet, a
gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvétel együttesen éri el a heti öt órát, ezek
arányára a szakorvos tesz javaslatot.

9. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője
az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó (EMMI r. 11.§(7)) jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként
január-április hónapra írják elő. A mérés eredményeinek rögzítésére a központilag elfogadott
NETFIT rendszert használjuk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon
követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben
helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is.
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el.
A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.
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III. A

PEDAGÓGIAI

PROGRAM

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,

MÓDOSÍTÁSÁVAL,

NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

I. A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2020. szeptember 01. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 01.
napjától 2024. augusztus 31. napjáig – szól.
II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
2. A 2023-2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén a
pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell
kidolgoznia.
III. A pedagógiai program módosítása
1.

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az intézményvezető;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé.
3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követően a tanév szeptember első
napjától az 1. és az 5. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
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IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1.

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.

2.

Az iskolai honlap internet címe: www.lajosmizseiskola.hu

3.

A

pedagógiai

programról

minden

érdeklődő

tájékoztatást

kérhet

az

intézményvezetőtől, a helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4.

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:

IV.

A

-

az iskola honlapján;

-

az iskola fenntartójánál;

-

az iskola irattárában;

-

az iskola könyvtárában;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az intézményvezetőnél;

-

az intézményvezető-helyetteseinél;

PEDAGÓGIAI

PROGRAM

ELFOGADÁSÁRA

ÉS

JÓVÁHAGYÁSÁRA

VONATKOZÓ ZÁRADÉK
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola módosított programját a
nevelőtestület a 2020. év 08. hó 30. napján tartott ülésén elfogadta.
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Felsőlajosi Tagintézménye
Pedagógiai Program
„Szerezd meg a tudást, alázattal
műveld és
élj kulturáltan!”
/Goethe/
Helyzetelemzés
Bács-Kiskun megye északi határán, Lajosmizsétől 7 km-re található község Felsőlajos.
Általános Iskolája –a mai formájában -1958 óta végez oktató-nevelő munkát 1-4 évfolyamon.
Az itt tanító pedagógusok a 6-10 éves gyermekek nevelésén, tanításán túl felvállalják a falu
közösségi, és kulturális életének szervezését is.
A településen működő óvodával aktív, élő a kapcsolatunk. Közös rendezvényeket
szervezünk, melyek lehetőséget adnak egymás munkájának megismerésére és segítésére,
valamint az óvodából az iskolába történő átmenet szinte zökkenőmentes megvalósítására.
Programjainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a Faluház élettel teljen meg. Itt tartjuk a
téli testnevelés órákat, sportköri foglalkozásokat, s legtöbb ünnepélyünk helyszíneként is
szolgál. /Közös Karácsony az óvodával, Tehetségek délutánja, Farsang, Anyák napja, Idősek
Délutánja, Március 15-i ünnepség, SZMK rendezvények stb./
A

Lajosmizsei

Fekete

István

Sportiskolai

Általános

Iskola

Felsőlajosi

Tagintézményeként működünk. Tanulóink többsége „anyaintézményünkben” folytatja felsős
évfolyamú tanulmányait.
2012-ben az „Örökös Ökoiskola” címet kiérdemeltük esztétikus öko-környezetünkkel
és a pedagógiai munkánkat átható fenntarthatóság szemlélettel.
Iskolánk méreteiből adódóan kisiskola, mely gyermekszerető, családias, közvetlen, és
barátságos légkörét szem előtt tartva, kedvelt a környék településeinek lakosai körében is.
Általánosiskolai tanítói végzettséggel 9 pedagógus látja el a nevelői-oktatói feladatokat,
melyből egy 1 gyógypedagógus, 1 fejlesztő pedagógus, 2 fő angol műveltségterület képesítéssel
rendelkezik. Mindannyian nyitottak az újra, szívesen vállalják a továbbképzéseket. Az új
módszereket - differenciálás, kooperatív tanítási technikák, drámajáték, interaktív
eszközhasználat - gyakran alkalmazzák a gyerekek képességének fejlesztésére, a tanórák
változatosabbá, és hatékonyabbá tételére.
Az intézmény munkáját két takarítónő segíti, akik egyben az étkeztetést és az ökopark
1
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gondozását is ellátják.
Tanítványainknak 1-4 évfolyamon 1-1 osztályban van lehetőségük elsajátítani az írás,
olvasás, számolás és az általános műveltség alapjait, s felkészülni a felső tagozat elvárásaira.
Ideálisnak mondható osztálylétszámaink -16-22 tanuló/osztály – kedvez a tehetséggondozást és
felzárkóztatást igénylő tanulóknak egyaránt. Minden diákunk egyéniségének erősségeire
alapozva, versenyeket, tanórán kívüli foglalkozásokat, kirándulásokat, kulturális programokat
szervezünk személyiségformáló, közösségépítő és tudásgyarapító célzattal.
Idegennyelv-oktatás tekintetében, minden gyermek az angol nyelvet tanulja, mind a négy
évfolyamon.
E családias közösségben, - a családok szociális életkörülményei alapján - a napközit igénylők
száma igen magas, ezért 4 csoportban történik a délutáni foglalkozás biztosítása. Az 1-2.
osztályosokat tanulni tanítjuk, 3-4. osztályosokat az önképzés lehetőségével ismertetjük meg.
Az

Örkényi

Cziffra

György

Művészeti

Iskola

kihelyezett

tagozata

által

szintetizátortanulási lehetőséget biztosítunk művészetekben tehetséges tanítványainknak.
A természet szépségeinek felfedezése, nevezetességek, hagyományok, kultúrák
megismerése érdekében kirándulások, túrák szervezését biztosítjuk a Szülői Munkaközösség, és
az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány segítségével. Úszásoktatási programunk 1-4. évfolyamon
több úszásnem elsajátítását biztosítja a nyári szünet elején, egyben segítve a családok szünidei
gyermek elhelyezési gondjain. Intézményünkben több éves hagyománya van a nyári
táboroztatásnak, mely öko-élményt nyújt, biztosítva a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését.
Az iskolai nevelés-oktatás biztosítására négy tantermünk van, melyből egy könyvtárként
és egyben informatika teremként funkcionál. Rendelkezünk továbbá egy fejlesztő teremmel,
mely zeneoktatási teret is biztosít. Az épületben található még ebédlő, melegítő konyha, mosdók,
tanári és vezetői iroda.
A testnevelés órákat a sportudvaron, sportpályán illetve rossz idő esetén a szomszédos Faluház
nagytermében tartjuk. A sportpályán füves futballpálya, kosárpálya található, a felszereltsége
fejlesztésre szorul. A testnevelés órák tananyagának oktatásához és a sportköri foglalkozások
tartásához megfelelő sporteszközök állnak rendelkezésünkre, melyeket igyekszünk állandóan
felújítani és bővíteni.
A tantermek esztétikusan dekoráltak, valamennyi osztálytermünk interaktív eszközökkel van
felszerelve. Taneszköz ellátottságunk átlagosnak mondható, mely a fejlődést követő folyamatos
fejlesztést igényel.
Az iskola külső öko-környezete ideális a tanulók szabadidejének igényes eltöltéséhez.
A közelben található a település játszótere, melyet örömmel használnak a gyermekek
2
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tanórákon kívül. Az öko-parkban található növényeket táblákkal láttuk el, így arborétum
jelleget kapott, a gyermekek naponta ismerkedhetnek a kb. 50 fajta fával ill. bokorral. Az
ökoparkban található nyitott kiülő alternatív tanórák, ökotevékenységek megtartására
alkalmas.
Oktató-nevelő munkánk során a tudás közvetítését, az erkölcsi értékrend átadását, az
egymás elfogadását, megbecsülését, összetartozás örömét, a szeretet létfontosságát tartjuk szem
előtt. Gyermekeink optimális személyiségfejlődését esélyegyenlőségre alapozva, a mai kor
követelményeit, normatíváit közvetítve, a klasszikus emberi értékek mellett a környezettudatos
magatartás, szemlélet kialakítására építjük. Mindannyian azon fáradozunk, hogy belső
erőforrásaink mozgósításával segítsük a külső körülmények, lehetőségek minél teljesebb
kihasználását. A tudás gyarapításában, a személyiség formálásában munkánk aktív részese, a
gyermek; legfontosabb partnere: a szülő - megfelelő társra találjon a pedagógusban, családias
otthonra az iskolában, és jó gazdára az iskolavezetésben.
Célunk a tudás közvetítésével kreatív, folyamatos önképzést szem előtt tartó, nyitott,
környezetével harmóniában élő, magabiztos személyiség nevelés.
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I.

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
Pedagógiai programunk tekintetében a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai
Általános Iskola alsó tagozatára vonatkozó egységeivel többségében megegyező szemléletet
vallunk, ezért iskolánk tekintetében is kötelező érvényűnek tarjuk. Eltérések esetén, az alábbi
pontok kiegészítésével válik teljessé.
I.2. A tanulónk személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok
12. A tanulók családi életre nevelése:
Feladata: A szűkebb és tágabb környezetben lévő harmonikus családminták
megismertetése, családi közösségek megbecsülése, családi kötelék fontosságának erősítése.
Ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok kezeléséről, dramatikus játékok
segítségével.
13. A tanulók felelősségvállalása másokért:
Feladata: A hátrányos helyzetű emberek, társaik iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítása. Az együttérzés, együttműködés, problémamegoldás gyakorlása a
közvetlen környezetükben fellelhető szociális problémákkal kapcsolatban.
14. A tanulók médiatudatosságra nevelése:
Feladata: Ismerkedés az új és hagyományos médiumok nyelvével. Lelje fel a különbséget
a virtuális és a valóságos, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával.
15. A tanulók tanulásra nevelése:
Feladata: A tanulók alapvető kíváncsiságára épített érdeklődéskeltése az új tananyag
iránt. Az előzetes ismeretek, tapasztalatok kiegészítése, megfigyelések, kísérletek, könyvtári és
más információforrások által; a megszerzett tudás összefüggésekben történő rögzítése; amelyet
a tanulók új helyzetekben is képesek legyenek alkalmazni.
16. A tanulók öko-környezeti nevelése:
Feladata: A tanulók környezettudatos magatartásának, szemléletének kialakítása,
felkészítve a felnövekvő nemzedéket a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására,
elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. Az ökokörnyezeti nevelési programot bővebben az ökoiskolai program tartalmaz
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I.9. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladaténak megvalósítását szolgáló
tevékenységi rendszer és szervezeti formák
3. A nevelési célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli) tevékenységek
segítik
a)Hagyományőrző tevékenységek:

-

Minden év őszén ünnepi műsorral megemlékezünk a település idős lakosairól.

-

Minden tanév folyamán iskolai, egyben községi ünnepséget tartunk a következő
alkalmakkor: október 6-án, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor.

-

Advent első hetében iskolánk tanulói énekes zenés műsorral örvendezteti meg a község
lakóit.

-

Iskolai keretek közt ünnepeljük: október 23-át, a gyermeknapot, a 4. osztályosok
ballagását, és a tanévzáró ünnepélyt.

-

Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak, a magyar kultúra napján,
a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a
holokauszt áldozatainak emléknapján, az Állatok napján, a Víz Világnapján, a Föld
napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.

-

Tavasszal, évente megrendezzük a Versmondó gálát

-

A helyi szervezésű rendezvényeken - pl.: Falunap - változatos műsorral szereplési
lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, megfelelve a helyi sajátosságoknak.

-

Évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel családi túranapot szervezünk a pedagógusok, a
tanulók és családjaik részvételével.

b) Szabadidős foglalkozások

-

Úszótanfolyam:

Minden évben nyári úszótábor szervezése, iskolánk tanulói részére egy hetes tanfolyammal
egybekötött fürdőzési lehetőség. A tábor a kerettantervben rögzített ” vízbiztonságot kialakító
úszógyakorlatok” megszervezésének helyi döntésen alapuló formája. Célunk:
„Minden tanuló tanuljon meg úszni, míg iskolánkba jár.”
A részvétel önkéntes, bármelyik évfolyamos tanulónk jelentkezhet e programba. A költségeket
a szülők fedezik, a hátrányos helyzetű tanulók esetén az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány
5
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támogatja a családokat.

-

Öko-tábor:

Nyári öko-tábor a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésén túl, hazánk természeti és társadalmi
értékeinek megismerését szolgálja. A tanulás egy kötetlenebb, de annál hasznosabb formája,
mikor személyes tapasztalatgyűjtés által rögzíthetik tanulóink a tanév folyamán megszerzett
ismereteiket, illetve szerezhetnek új információkat hazánk természetvédelmi tájairól, változatos
öko-környezetekről, kismesterségekről, s a minket, életünket körülvevő fenntarthatósági
szemléletről. Ezáltal formálódik énképük, alakul jövőképük, s mélyül a kötődés hazájuk iránt.
Célunk:

„Megismertetni

tanulóinkat

Magyarország

természeti

értékeivel,

nevezetességeivel, hagyományaival, szokásaival.”
E programon a részvétel önkéntes, költségeket a szülők fedezik. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
Iskolánkban a logopédiai feladatellátás a szakértői vizsgálat véleménye alapján, és az érintett
tanuló ellátása a jogszabályban meghatározott szakemberrel valósul meg.
4. A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
A település és az iskola méreteiből adódóan, valamint a tanulók életkori sajátosságaiból
következik, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás napi szintűnek mondható. Az együttműködést
szolgáló fórumok mellett széles lehetőséget biztosítunk a szülőknek a versenyeink,
rendezvényeink, programjaink látogatására. Évente két alkalommal –karácsony és húsvét biztosítjuk az aktív részvétel lehetőségét alkotó délelőttök szervezésével.
6. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
-

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat
6
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-

előnyt élvez az a tanuló, akinek különleges helyzete indokolja az átvételt Különleges
helyzet, ha
o szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
o testvére az intézmény tanulója
o munkáltatói igazolás alapján szülő munkahelye az iskola körzetében található,
vagy az iskola a lakóhelyétől ( tartózkodási helyétől ) egy kilométeren belül.

-

Helyi sajátosságként, szintén előnyben részesítjük azokat a tanulókat, akik a helyi
település óvodájából kérik az intézményünkbe való felvételt.
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II. HELYI TANTERV
II.1 A választott kerettanterv, tanított kötelező és nem kötelező tantárgyak és óraszámaik
Iskolánk helyi tanterve a 2020-as NAT-hoz illeszkedő Kerettanterv alapján készült.
A miniszter által kiadott kerettanterv alapján készített helyi tanterv a 2020/2021. tanévtől felmenő
rendszerben, az első évfolyamon lép életbe.
Idegen nyelvként az angol nyelvet választhatják tanulóink.
A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. A kerettanterv által
meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt kötelező órakeret közötti, szabadon
tervezhető órakeretet a + jellel jelölt tantárgy tanítására fordítjuk.
Terjedelme miatt, külön mappa tartalmazza tantárgyi tanterveket.
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
A 2020/2021-es tanévtől a 2023/2024-es tanév végéig kétféle órafelosztás szerint folyik a nevelőoktató munka az intézményben.
NAT 2012: A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI.4.) Kormányrendeletalapján kiadásra került kerettanterv,
NAT 2020: A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján
kiadásra kerülő kerettanterv és elkészítendő helyi tanterv a 2020/2021-es tanévtől az 1.
évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre
Tanév

ÉVFOLYAM
1.

2.

3.

4.

2020-2021.

NAT 2020

NAT 2012

NAT 2012

NAT 2012

2021-2022.

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2012

NAT 2012

2022-2023

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2012

2023-2024.

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020
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1.

2017/2018 –as óraháló az emberi erőforrások minisztere által 51/2012. (XII. 21.) számú

EMMI rendelet 1. melléklete szerinti kerettantervre épül.
Ez az órafelosztás a 2020/2021-es tanévtől fokozatosan kivezetésre kerül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 2.3.4. évfolyam
2021/2022-es tanév: 3.4. évfolyam
2022/2023-as tanév: 4. évfolyam
Évfolyamok
Tantárgy/évfolyam

1.

2.

Magyar nyelv és

7+1

7+1

6+1

+1

+1

+2

3

4.
6+1

irodalom
Idegen nyelv

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Technika, életvitel és

1

1

1

1

5

5

5

5

Informatika
1+1

gyakorlat
Testnevelés és sport
Dráma és tánc

+1

Szabadon tervezhető
Rendelkezésre

2

2

3

3

álló

órakeret összesen:
Választható(nem

25

25

25

27

2

2

2

2

Maximális napi óraszám 6

6

6

7

kötelező)

tanórai

foglalkozás
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2.

2020/2021 – es óraháló a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

szóló az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet szerint módosított NAT-hoz illeszkedő kerettantervre épül.
Érvényessége: 2020/2021-es tanév: 1. évfolyam
2021/2022-es tanév: 1.2. évfolyam
2022/2023-as tanév:1.2.3.évfolyam
2023/2024-estanév1.2.3.4.évfolyam
Évfolyamok
Tantárgy/évfolyam

1.

2.

Magyar nyelv és

7+1

7+1

5+1

+1

+1

+1

3

4.
5+1

irodalom
Angol nyelv

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

Digitális kultúra
Környezetismeret

0

0

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Kötelező alapóraszám

22

22

22

23

Szabadon tervezhető

2

2

2

2

24

24

25

Összes

tervezett 24

1+1

óraszám
Maximális órakeret
24
Választható(nem

24

24

25

2

2

2

2

Maximális napi óraszám 6

6

6

6

kötelező)

tanórai

foglalkozás
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Szabadon tervezhető órák felhasználása
A

miniszter

által

kiadott

kerettantervben

meghatározott

szabadon

tervezhető,

(készségfejlesztésre és az ismeretek gyakorlására felhasználandó) órák számát tantárgyak
óraszámának emelésére használtuk, az alábbi módon.

ÉVFOLYAM
1. évfolyam

Tantárgy

Óraszám

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

Első élő idegen nyelv

1 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

2. évfolyam

Első élő idegen nyelv

1 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

3. évfolyam

Első élő idegen nyelv

1 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

4. évfolyam

Környezetismeret

1 óra

1. évfolyam

II.2. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
Iskolánkban négy évfolyamos általános iskolai képzés folyik. 3. és 4. osztályban a digitális
kultúra nevű tantárgyat és az angol nyelvet csoportbontásban tervezzük oktatni.
Egyéb foglalkozások szervezése
A Köznevelési törvény értelmében 1600óráig intézményben tartózkodás lehetőségét biztosítjuk
tanulóink számára. Ez idő alatt pedagógus segítségével felkészülhetnek a másnapi tanórákra,
továbbá tehetséggondozó, felzárkóztató, illetve szabadidős tevékenységeken való részvételt
lehetőségét kínáljuk fel.
Szülői igény szerint 1700 óráig megszervezzük a tanulóink felügyeletét.
Tehetség kibontakoztató foglalkozások: évfolyamonként heti 2 óra (8 óra)
Sportkör, tömegsport: évfolyamonként heti fél óra (2 óra)
Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása osztályonként heti 2 órában történik (8 óra)
BTMN tanulók fejlesztése heti 2 órában 1-3 fős csoportokban történik. (kb 8 óra)
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SNI tanulók ellátását Nkt. 6 melléklet időkeretével, szakértői véleményben meghatározottak
alapján végezzük. (Kb 6 óra)
A tehetséggondozó foglalkozásokra az előzetes felmérések szerint, a tanév megkezdésekor
jelentkeznek a tanulók. A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy az adott területen
tehetséget mutató tanulók részt tudjanak venni akár több programon is. Biztosítani kell minden
tanuló számára a lehetőséget, hogy valamilyen foglalkozáson részt vehessen.
A differenciáló, felzárkóztató foglalkozásokra, egyéni fejlesztésekre a tanító, jelöli ki a
tanulókat, a szakértői vélemény iránymutatásai alapján.
Bármely foglalkozásra már beírt tanuló csak rendkívül indokolt esetben maradhat távol a
foglalkozásról.(betegség, családi probléma )
A foglalkozást tartó pedagógus köteles biztosítani a tanulók számára a részvétel lehetőségét, A
foglakozás alatt ő felel a tanulókért.
A képzés jellemzői
Az iskolai élet szervezése során fő feladatunknak tekintjük, hogy a körzetünkbe tartozó 6-10
éves korosztály számára tanórán és tanórán kívül biztosítsuk mindazokat a lehetőségeket és
feltételeket, melyek szükségesek az alapműveltség megszerzéséhez, adottságuk, tehetségük
kibontakozásához, esetleges hátránnyal induló vagy a lemaradó tanulók felzárkózásához.
Célunk, hogy tanulóink tudását, kompetenciáit folyamatosan fejlesztve, képességeik
kibontakoztatásával felkészítsük őket a felső tagozatra, valamint képesek legyenek önálló
ismeretszerzésre, tanulásra.
Iskolánkban nem szakrendszerű oktatás folyik. A kulcskompetenciák megalapozása,
megszilárdítása a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztéssel, a tanulók tanulási
sajátosságainak figyelembevételével, a műveltségterületenként meghatározott fejlesztési
feladatok kulcskompetenciák szerint történő feldolgozásával, a tantárgyi szerkezet
kialakításával folyik. Az olvasás, írás, számolás, szóbeli kommunikáció és a gondolkodás
készségének kialakítása, megalapozása és folyamatos fejlesztése a fő tennivalók.
A megalapozást követően nagy hangsúlyt kell fordítanunk a szövegértő olvasásra,
szövegfeldolgozásra, az írásbeli munkák pontosságára, olvashatóságára, tisztaságára.
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II.3. Ökoiskolai környezeti nevelés
„Kit ezüstlő kövéből kihajtott az ég,
Ember vigyázz, a földön kárt ne tégy.”
/Devecseri Gábor/
Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek
iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.
Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A fenntarthatóságra oktatás" 2005 2014 . évtizedének programjához.
Az Ökoiskola egyfajta szempontrendszer, mely irányt mutat: Egy Ökoiskolában nemcsak a
tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem
az iskolai élet minden területén.
Ökoiskolánkban szerepet kap a környezeti nevelés, a diákok ötleteikkel, munkájukkal segítik az
iskola környezettudatos működését. Iskolánk működtetése környezetkímélő, a szülőkkel és a
helyi közösséggel együttműködve a helyi környezeti problémák megoldásában.
Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kap:
-

Erkölcsi értékek fenntartása és átadása.

-

Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása.

-

Környezettudatos magatartás megszilárdítása.

-

Hagyományok ápolása.

-

Tudatos takarékosság az anyagokkal, energiával, vízzel.

Nevelési céljaink a fenntarthatóság érdekében:
-

Intézményünkben a generációk nevelése során célul tűzzük ki a környezettudatos,
környezetével harmóniában élő, cselekvő állampolgár eszményképének kialakítását.

-

Környezetvédelmi és ökológiai alapismeretek tanítását.

-

Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztését.

-

Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazását.

-

Iskola hétköznapjaiban hangsúlyos a tanulók természetismeretre, a környezet
védelmére irányuló nevelése és az ehhez fűződő érzelmi viszonyulások, értékek
13
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pedagógiai eszközökkel történő formálása.
Környezeti nevelési feladataink a fenntarthatóság érdekében:
-

Nevelési tervünk alapját a "Jeles"- és a "Zöld" napokról való megemlékezések adják A
hagyományok tiszteletét egy sajátos környezettudatos szemlélet kialakításával kívánjuk
elősegíteni.

-

Iskolai környezetünket megfelelően használjuk (takarékosság, tisztaság, rongálások
elkerülése). A növények és madarak gondozásával a parkban, a környezetünk iránti
elkötelezettségünket érvényesítjük.

-

Tevékenységeink során a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartjuk az élővilág
értékeit, s megpróbáljuk a lehető legkisebb kárt okozni környezetünknek.

-

Arra törekszünk, hogy a gyermekek rendben tartsák a közvetlen környezetüket,
felszerelésüket is, lássák annak értékét.

-

Biztosítjuk, hogy a gyerekeknek legyen alapvető ismerete a helyes közlekedésről,
balesetvédelmi szabályokról. Ennek érdekében a délutáni szabadidős öko-tevékenységek
közé beépülnek a közlekedési ismeretek életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati
szabályainak elsajátítását és a balesetek elhárítását elősegítő foglalkozások.

-

Programjainkban

megjelennek

a

településünk

és

környékének

megismerését,

megszerettetését célzó törekvése
-

Környezeti nevelésünk legfontosabb színtere az iskola és környezete:
Diákjaink az iskola környezeti nevelése során úgy tesznek szert ismeretekre, tudásra,
hogy miközben szabályokat sajátítanak el, a környezetvédelmi munka aktív résztvevőivé
is válnak.

-

A tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és diákjaink alkotásaival díszítjük.

-

Környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítása

-

Iskolai zöldterületek bővítése, ápolása.

-

Madáretetők, és odúk kihelyezése, gondozása.

-

Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az
egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő magatartás tekintetében

-

Szeretnénk iskolánk tevékenységén keresztül az egész település figyelmét felhívni a
környezettudatos életvitel fontosságára. Ökoiskolai tevékenységünkbe a falut is
igyekszünk bevonni.
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Lépések az iskola környezetbarát működése irányában:
-

Energiatakarékosság: vízhasználat, világítás és szellőztetés területén.

-

Szelektív hulladékgyűjtés - papír, műanyag, vas, elem, kupak, használt ruha.

-

Madárbarát iskola.

-

Tisztasági verseny.

-

Egészséges életmódra nevelés

-

Egészséges táplálkozás támogatása az Iskolatej- és Iskolagyümölcs-programokban való
részvétellel

-

Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés.

-

Helyi természeti- és környezeti értékek megismerése, környezetvédelmi feladatok.

-

Túrák, tanulmányi kirándulások, nyári táborok szervezése.

-

Erdei iskola helyszínének felkeresése, megismerése.

-

Figyelemfelhívás jeles napokon:
Víz Világnapja,
Föld Napja,
Madarak és Fák Napja,
Környezetvédelmi Világnap,
Takarítási Világnap,
Autómentes Világnap,
Állatok Világnapja.

-

Fenntarthatósági témahét megszervezése

-

Öko-faliújságon keresztül a diákok folyamatos tájékoztatása, előadások szervezése.

-

Részvétel természettudományi versenyeken, vetélkedőkön.

-

Pályázatokon váló aktív részvétel.

-

A pedagógusaink szakmai munkájukat összehangolják környezeti nevelési céljainkkal,
feladatainkkal.

-

A technikai dolgozók számára tájékoztatást tartunk az ökoiskolai feladatokról.

Az ökoiskolai program éves munkatervét a programfelelős készíti el, amely az intézmény éves
munkatervének melléklete.
Az ökoiskolai munka ennek megfelelően zajlik. A programok között vannak most már
hagyományosan visszatérők.
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II.4. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény
27.§(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. Osztályonként napi egy
testnevelés órát tartunk, melynek helyszíne jó idő esetén az iskola melletti füves futballpálya,
rossz időben a Faluház nagyterme.
II.5. A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése, beszámoltatások, számonkérés
formái megegyeznek a központi iskola pedagógiai programjában megfogalmazottakkal.
Dráma és táncjáték értékelése
A Dráma és táncjáték tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kivezetésre kerül.
Az alakító (formatív) értékelés során a tanítók visszajelzéssel szolgálnak a tanulóknak
fejlődésükről. Az alakító értékelés célja a tanulói munka segítése és motiválása; arra ösztönzi a
tanulókat, hogy új lehetőségeket tárjanak fel a drámai, táncos és bábos kifejezőeszközök
alkalmazása terén, valamint egyre nagyobb mértékben vállaljanak felelősséget saját tanulásukért.
Az alakító értékelés formáját tekintve kifejtett szöveges többnyire szóbeli, negyed és
háromnegyed évkor írásos, az alábbi szempontok alapján:
A tanuló tantárgyhoz fűződő viszonyának jellemzése során vizsgált elemek:

 tanórai aktivitás, fegyelem
 kötelességtudat fejlődése (Mennyire tartósan, folyamatosan végzi a tanulási
tevékenységet? Mennyire jellemzi tanulását az elmélyültség?),

 kitartása (A teljesítmény elérése érdekében akarata, erőfeszítése
képességeinek megfelelő-e?),

 feladatok vállalása, feladatvégzés közösségben
 rendszeres felkészülése,
 házi feladatok gondossága, elkészítése,
 felszerelések megléte, rendben tartása.
A tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését feltáró szempontok:

 érdeklődés,
 megfigyelőképesség,
16

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Pedagógiai Programjának Felsőlajosi
Tagintézményre vonatkozó kiegészítése

 figyelem (tartóssága, terjedelme),
 kreativitás, találékonyság,
 gondolkodás (Felfedezi-e a problémákat? Hogyan oldja meg azokat? Tárgyak,
eszközök, rajzok segítségével, vagy elvont gondolkodás szintjén.),

 megértés, véleménynyilvánítás
 emlékezet (bevésés, megtartás, felidézés),
 kommunikációs és olvasási képességek,
 művészeti és mozgásos tevékenységek.
Megfogalmazzuk, milyen a gyermek feladatvégzése különböző feladathelyzetekben:

 önállóság,
 tanítói segítségkérés mértéke,
 önellenőrzés,
 feladattudat
 alkalmazkodás,
 munkatempó
Felsoroljuk, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, mely területen vannak
hiányosságai. Kifejtjük, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest a tantervi
követelmények alapján.
Az összegző (szummatív) értékelést az egyes témák, illetve félév és tanév végén zajló elemző
beszélgetések előzik meg. A tanuló teljesítményétől függően a szakaszvégi értékelő
minősítés szöveges formában a következő lehet:

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT

= AKTÍV

 JÓL TELJESÍTETT

= EGYÜTTMŰKÖDŐ

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT = PASSZÍV

17

