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ISKOLÁNK NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA:

„Minden nevelő kertész:

A nevelő munkája az olyan kertészéhez hasonlatos,

aki különféle növényeket ápol. Az egyik növény a

tűző napsugarat kedveli, a másik a hűvös árnyékot,

az egyik a patakpartot, a másik a kopár hegycsúcsot.

Ez a homokos talajon nő a legjobban, az a kövér agyagban.

Valamennyit a neki megfelelő módon kell ápolni,

különben soha nem fejlődik ki teljesen.”

/ABDU’L-BAHÁ/
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NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI
PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI

ELŐÍRÁSOK

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal
kapcsolatos rendelkezései

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai programmal

kapcsolatos rendelkezései

3. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

(VI. 4.) Korm. rendelet pedagógiai programmal, helyi tantervvel kapcsolatos

rendelkezései

További jogszabályok:
209 vhr.

2012.évi 188 tv
2011.évi 189 tv.

2011.évi AH törvény
2011. CCIX tv családok védelméről

2011. évi CXII. Tv
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1. NEVELÉSI PROGRAM

A közelmúltban végbement alapvető társadalmi – politikai – gazdasági változások

lényegesen befolyásolják az oktatásügy alakulását.

Napjainkban az elbizonytalanodás jelensége, az értékválság, a tudás leértékelődése

társadalmi tünet, nehéz feladatok elé állítja az oktatás folyamatában résztvevőket. Bízunk abban,

hogy az ésszerűség a felnövekvő generáció érdekeit állítja a megoldandó feladatok középpontjába,

erősítve a gondolatot, miszerint a megszerzett tudás hatalom, a megszerzett tudás öröm.

A fenntartó, a dolgozók és a szülők, gyermekek iránt érzett felelőssége lehet garanciája a

Pedagógiai Programunk megvalósításának, melynek kidolgozásában az érvényben lévő

oktatáspolitikai igényeket, jogszabályokat, elvárásokat, a települési és intézményi viszonyokat és

adottságokat vettük figyelembe.

1.1. Az intézmény funkcióinak meghatározása az alapító okirat
alapján

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti

tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdését

figyelembe véve

A köznevelési intézmény

1. Hivatalos neve: Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola

2. Feladatellátási helye:
2.1. Székhelye: 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:1Kleberbe

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 027906
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6. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban):
6.1. Köznevelési alapfeladatok:

 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat

 fejlesztő nevelés-oktatás
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása

6.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám: 216 fő

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok számát
1-8. évfolyam

6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja:
 együttműködési megállapodással települési/megyei illetékességű

könyvtárral

6.5. Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
 integrációs felkészítés
 képesség-kibontakoztató felkészítés

6.6. Speciális jellemzők:
- úszásoktatás – sportlétesítménnyel megállapodás alapján
- lovasoktatás

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
feladatellátási hely szerint
pontos cím: 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.
helyrajzi szám: 165; 163
hasznos alapterület: 585 nm
jogkör: vagyonkezelői jog KLIK

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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1.2. Az intézményben folyó nevelő – oktató munka alapelvei, céljai,
feladatai eszközei, eljárásai

1.2.1. Értékrendje

Az alapító okiratban meghatározott feladatokat teljesítő tevékenységünkben

meghatározónak tekintjük azt az értékrendet, amelynek leglényegesebb eleme elfogadása és

igenlése mindannak, ami az egyén, és a közösség, a család, a haza kölcsönös érdekét szolgálja.

1.2.2. Alapelvei

Nevelő – oktató munkánkban a következő általános elveket tartjuk szem előtt:

 A nevelés alapvető színtere a család.

 A családdal együttműködve neveljük a gyermekeket, diákokat.

 Az iskola tiszteletben tartja a szülők jogait, és nem vállalhatja át kötelességeiket sem.

 Az iskola, köteles felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrányokat, (pl.: nyelvi

és viselkedésbeli), s nevelési céljait és módszereit elfogadtatva, a követelményeit a

gyermekek, tanulók személyiségéhez, teherbíró képességeihez igazítva segíteni azok pozitív

irányú fejlesztését.

 A gyermeki jogok érvényesítése, a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdeke, a gyerek

védelme, az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése minden intézményünkben dolgozó

pedagógusnak kötelessége.

 Az iskola közéletben való demokratikus részvételre nevel.

 Pedagógiai munkánk során a gyermekek másságát, az átlagtól eltérő egyéniségét tiszteletben

tarjuk.

 Minden gyermekünk a lelkiismeret- és a tanszabadság jegyében korszerű tudást nyújtó

sokoldalú és tárgyilagos oktatásban, valamint gyermekközpontú, szeretetteljes nevelésben

részesül.
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1.2.3. Céljai

1.2.3.1. Általános célok

 Segítséget kell nyújtani abban, hogy az iskolánkba induló gyermekek minél felkészültebben,

minél kisebb törés által, sőt törés nélkül kezdhessék meg a tanulmányaikat.

 A NAT-ban meghatározott, az iskola egészére kiható, közös, általános fejlesztési és

évfolyamonkénti részletes követelmények teljesítése.

 Kialakítani a tanulók helyes viselkedési kultúráját, eredményes kommunikatív képességét és

készségét.

 Kialakítani az iskolások gyors, problémafelismerő és döntési képességét.

 Célunk, hogy:

- Tiszteljék az életet.

- Szeressék, óvják a természetet, a környezetüket.

- Becsüljék az emberi munka és kultúra értékeit.

- Kialakuljon az igényük az egészséges életvitelre, s ehhez szükséges

önfegyelemre.

- Tiszteljék az igazságot, hogy ismerjék és gyakorolják az erkölcsös cselekvést.

- Életkori sajátosságaiknak megfelelően tevékeny és alkotó életet éljenek.

1.2.3.2. Célok és feladatok az 1-4 évfolyamon

 A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon.

 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált munkában fejlessze a

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának

gazdagodását.

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.

 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását.

 Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális kulturális

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.

 Erősítse meg a humánus magatartásmunkákat, szokásokat.
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 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését.

 Az egyéni fejlesztés során kapott megsegítést az iskolai tanórákon kamatoztatni tudja a

gyermek.

 Tegyük fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a

társadalom értékei iránt.

 Az iskola minden szinten adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának.

 Vegye figyelembe, hogy a 6-10 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján

szerzett tapasztalatokhoz.

Célunk, hogy a 4. évfolyam végére folyamatos mérés és összehasonlítás után ellenőrizzük,

hogy a kijelölt célt hogyan, milyen hatékonysággal tudjuk elérni annak érdekében, hogy a

bevezető és a kezdő szakaszban elsajátított készségek, képességek megfelelő alapot biztosítsanak

a továbbhaladáshoz.

1.2.3.3. Célok és feladatok az 5-8 évfolyamon:

 Folytatjuk az első két szakasz nevelő – oktató munkáját, az alapképességek, készségek

fejlesztését.

 A nem szakrendszerű oktatás minél nagyobb arányú alkalmazásával 5-6. évfolyamon

továbbfejlesztjük, biztosabbá tesszük az alapképességeket.

 Figyelembe vesszük, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. Kiemelt feladat a

megismerési képességek fejlesztése, az információs és kommunikációs kultúra

megismertetése.

 Célunk, hogy elsajátíttassuk az eredményes tanulás módszereit, technikáit.

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű képességű, motivációjú

szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük.

 Célunk, hogy segítsük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a

kialakítását, melyek által sikeres, egészséges felnőttekké válnak.

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a

továbbtanulásra.



12

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a

társadalomba való majdani beilleszkedésre (társadalmi-állampolgári kompetenciák).

 Megalapozzuk a felkészülést s jogok és kötelességek törvényes gyakorlására.

 Fejlesztjük a tanulókban azokat a képességeket, amelyek a környezettel való harmonikus,

konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. Elősegítjük a tanulók környezettudatos

magatartásának, életvitelének kialakítását, elősegítve az élő természet fennmaradását és a

társadalmak fenntartható fejlődését.

 A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a tanulók

önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,

empátiáját.

 Célunk, hogy kialakítsuk bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot.

 Segítünk tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és a kisebbség fogalmát, és ezek

fontosságát a közösséghez, illetve az egymáshoz való viszonyulásban.

 Célunk, hogy megismertessük őket az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a

közlekedésre neveléssel, a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az

erőszakmentes, konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretekkel, felkészüljenek azok

gyakorlati alkalmazására.

 Fejlesztjük a tanulókban a nemzeti azonosságot, képviselje az egymás mellett élő különböző

kultúrák iránti igényt.

 Célunk, hogy magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.

 Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak megoldására.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább 90 %-a a nyolcadik évfolyam végén:

a) minden tantárgyból megfelel a helyi tantervünkben meghatározott továbbhaladás

feltételeinek.

b) az egyéni képességeikhez képest a lehető legjobb szinten fejezi be az általános iskolai

tanulmányait, a képességeinek, tudásának megfelelően választja továbbtanulásához a középfokú

iskolát,

c) a tanult ismereteit a középiskolában maximálisan tudja kamatoztatni,

d) ismeri és alkalmazza a kulturált viselkedési, magatartási normákat.
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1.3. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka, eszköz- és
eljárásrendszere

A nevelési eszközt a leggyakrabban a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti,

amelyekben a nevelési folyamat realizálódik, a kitűzött nevelési cél elérése érdekében

alkalmazott eljárás.

Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a

negatív hatásokat.

A nevelés eszközei, eljárásai, valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat –

egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos – elemei, tényezői.

A nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, vagyis a nevelési

módszereinket hozzá kell igazítani a célokhoz.

A nevelési célokon és a feladatokon túl:

 Igazodnunk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez,

képességeihez.

 Partnereink igényeihez, elvárásaihoz.

 Igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához.

A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások

kombinációja.

A nevelés módszereit különféle módon csoportosíthatjuk: - a követelés, - a meggyőzés, -

a gyakorlás, - az ellenőrzés, - az értékelés, - és a büntetés.

1.3.1. Eljárások, módszerek

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:

a, az oktatás valamennyi módszere, b, meggyőzés,

c, minta, d, példa,

e, példakövetés, f, bírálat,

g, önbírálat, h, beszélgetés,

i, felvilágosítás, j, tudatosítás,

k, előadás, l, vita,

m, beszámoló.
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A tevékenység megszervezésének módszerei:

a, követelés, b, megbízás,

c, ellenőrzés, d, értékelés,

e, játékos módszerek, f, gyakorlás,

g, dramatikus módszerek.

A magatartásra ható módszerek:

a) ösztönző módszerek:

1, ígéret, 2, helyeslés,

3, biztatás, 4, elismerés,

5, dicséret, melynek formái:

 Szóbeli dicséret nyilvános formája az osztályfőnöki órán,

osztályközösség előtt.

 Írásbeli formája: osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba)

 Igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) oklevél, kitüntetés,

6, osztályozás,

7, jutalmazás, melynek formái:

 szóbeli dicséret,

 írásbeli dicséret,

 oklevél, kitüntetés,

 jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalom, táborozás)

b) kényszerítő módszerek:

1, felszólítás,

2, követelés,

3, parancs,

4, büntetés, melynek formái:

 szóbeli figyelmeztetés,

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás,

 igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás,

 szigorú megrovás.
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1.3.2. Eszközök, módszerek

A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik.

a) Nyelvi (verbális) eszköz az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a

nyelv segítségével továbbítjuk: beszéd, beszélgetés, szabad beszélgetés vagy irányított

beszélgetés, szervezettség alapján lehet spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos, és interjú.

b) Nem nyelvi (no verbális) eszközök: arckifejezés (mimika), szemmozgás, testközelség,

testhelyzet, testtartás, mozdulatok (gesztusok), kulturális jelzések.

c) Szociális technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez.

Ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó

ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók belső pszichés világát, társas

kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit, – fejlesztő interjú, - fejlesztő beszélgetés.

A szociális fejlesztő technikák a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése:

 minta- és modellnyújtás,

 megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás)

 szerepjáték,

 dramatizáló tevékenység.
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1.4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre épül.

Fontosnak tartjuk pedagógiai munkánk során a NAT-ban és a kerettantervben leírt

egységes, alapvető tartalmak átadását, elsajátíttatását, valamint az ezekre épülő differenciált

oktatást.

Fontosnak tartjuk, hogy a személyiségfejlesztés során együttműködjünk a tanuló szüleivel.

E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink

 a különböző szintű adottságaikkal,

 az eltérő mértékű fejlődésükkel,

 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,

 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,

 szervezett ismeretközvetítéssel, minél teljesebben bontakoztathassák ki

személyiségüket.

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló

ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak,

képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a tanulók

életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel.

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: -

műveltségét, - világszemléletük, világképük formálódását.

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges

szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adunk prioritást:

Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret:

 a színes, sokoldalú

- iskolai életnek,

- tanulásnak,
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- játéknak,

- munkának,

 fejlessze

- a tanulók önismeretét,

- együttműködési készségüket,

- eddze akaratukat,

 járuljon hozzá

- életmódjuk,

- motívumaik,

- az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához,

meggyökereztetéséhez.

A nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos

egyéb fóruma is.

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosíthatjuk a

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:

a) Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok:

 a megismerési vágy fejlesztése,

 motivációk,

 tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása,

 különböző tantárgyak, szakköri részvétel,

 versenyeztetés, vetélkedők,

 könyvtárhasználat, CD használat.

b) A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

 a pozitív szociális szokások kialakításának, gyarapodásának segítése,

 a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos

formáival, szituációs játékok, esetmegbeszélések,

 osztálykirándulások,

 családi hétvégék.

c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:
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 a mintaszerű egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal,

(fogmosás, váltócipő),

 a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is,

 egészségnap.

1.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös

értékrend és a tudat tart össze. A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm

egyének szerveződését.

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz

elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási szintér is megjelenik.

A társas viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség (család, iskola). Az igazi

nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek

hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjának

egyéni sajátosságait. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését,

képességeinek kibontását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el.

1.5.1. A közösségi nevelés területei

 a család,

 az óvoda,

 az iskola,

 az iskolán kívüli közösségek.

A pedagógiai program szempontjából a közösségi nevelés területei:

 a tanórák,

 a tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi, kirándulás),

 diákok által szervezett tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati

munka),

 szabadidős tevékenység.
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1.5.2. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget – közösségi

érdek – közös cél – közös értékrend és a – tudat tartja össze.

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi

munkájának összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a

tanulók spontán, véletlenszerű gyülekezete legfontosabb célunk ebből valódi közösséget formálni,

amely képes: - a közös cél érdekében hajlandó – a közös értékrend elfogadására és – az iskolai

szervezet keretein (tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.

A cél érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk:

 a tanulás támogatása, kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel,

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése,

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése, (példamutatással, helyes

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével.)

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesztése,

a folyamatosság biztosítása, a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő

évfolyamon a már elért eredményre építés.

1.5.3. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére, és ellenőrzésére,

 átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék s közösséget, erősítsék a

közösséghez való tartozás érzését,

 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a

közösségben a harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek.
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1.5.4. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai

 Olyan közös érdeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak,

 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése,

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségeinek sikereire,

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.

1.5.5. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai

 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, a szülők közösségével,

valamint a tevékenységet segítő külső szakemberekkel,

 olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük

által elérhetővé teszik kulturális örökségünket, hagyományőrző csoport

működtetésével.

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése,

 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem

fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés

megalapozása,

 olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú

elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással

vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására.

1.5.6. Tanórán kívüli foglalkozások

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások.

A közoktatási törvény értelmében meg kell különböztetnünk – kötött, és – szabadon

választható tanórán kívüli foglalkozásokat.

Kötött tanórán kívüli foglalkozások:

 napközis illetve tanulószobai foglalkozások,

 és az iskolai sportkör.
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A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt:

 a tanulói (szülői) igények ismeretében (felmérés előző év végén),

 a rendelkezésre álló szakemberek körét figyelembe véve,

 az anyagi lehetőségek figyelembe vételével,

 a tanulói leterheltséget mérlegelve.

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja:

 napközis, tanulószobai foglalkozás,

 sportkörök,

 szakkörök,

 versenyek,

- tanulmányi (irodalmi, számítástechnika, történelem stb): helyi, kistérségi,

(iskolák közötti területi verseny),

- kulturális (mesemondó, szavaló, ének),

- sportversenyek (atlétika, foci), - házi bajnokságok különböző sportágak

keretében,

- házi versenyek a tanulmányi és kulturális területi versenyek előtt,

 diáknap, gyereknap,

 jeles napok,

- Föld Napja,

- Madarak és Fák Napja,

 kirándulások (önköltséges, ezért önkéntes részvétellel)

 múzeumlátogatások.

1.5.7. A személyiség- és közösségfejlesztést szolgáló tevékenységek

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
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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 tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.

8. A tanulók munkára nevelése.

1.6. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
pedagógiai tevékenységek

 Szoros kapcsolatot alakítottunk ki tagintézményünkkel, a helyi óvodával.

 Korrekt munkakapcsolat a nevelési tanácsadóval a szakértői bizottsággal.

 Szinte mindennapos az értekezés a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével.



23

 A helyi sajátosságokból kiindulva, kis létszámú osztályok, csoportok kialakítása.

 Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezése.

 Napközi ellátás.

 Nevelők, diákok közötti őszinte, személyes kapcsolat megteremtése.

 Nevelők, óvodások, diákok, szülők részére hagyományos „családi hétvége”

sorozat szervezése.

 Diákok, szülők részére szervezett ismertető előadássorozat.

1.7. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszerei és szervezeti
formái

A tanórán kívüli időkeretben rögzített, az oktatási – nevelési célok megvalósítását segítő

tevékenységek mellett a tanítási órák biztosítanak arra lehetőséget, hogy a pedagógusok oktató

munkája a lehetőséghez 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, - önálló és

csoportos munkaformára támaszkodhatnak.

A tehetség, képesség kibontakozását az alábbi tevékenységek segítik:

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.

 Tehetséggondozó foglalkozások

 Iskolai sportkör (alsós, felsős tanulóknak egyaránt).

 Versenyek, vetélkedők (kistérségi iskolák által szervezett szaktantárgyi versenyek,

sportvetélkedők).

 Szabadidős foglalkozások (alsóban rendszeres bábszínház, felsős tanulóknak

színházlátogatások. (önköltséges, ezért önkéntes)

 Iskolai könyvtári foglalkozások

Az 1-4 évfolyamon, valamint a második vagy többszöri alkalommal évismétlő tanulónak,

az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére

egyéni felzárkóztató foglalkozást tart (korrepetálás) a tantárgyat tanító nevelő.
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1.8. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. valamint a

Kt.41.§./6/ bekezdése előírja a nevelési - oktatási intézmény feladatai között, a gyermek és

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok

feltárását, és pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzését, és ellensúlyozását, szükség

esetén intézkedések kezdeményezését.

Az intézmény vezetője összekötő szerepet is betölt az osztályfőnökök és a gyermekjóléti

szolgálat vezetője között, de közreműködik abban az intézmény valamennyi pedagógusa, nevelő

és oktató munkát segítő dolgozója, és a lakóhely védőnője.

Az iskolában minden lehető eszközzel segítséget nyújtunk a szülőknek a családban

történő nevelés elősegítéséhez, a személyes gondoskodás, a pénzbeli és természetbeni

alapellátások biztosításával ahhoz, hogy gyermekeikkel megfelelően foglalkozzanak, és eleget

tegyenek a törvény által meghatározott kötelezettségeiknek.

A gyermek fejlődésének egyik legfontosabb feltétele, hogy az 5. életévének betöltését

követően szeptember elsejétől az óvodában az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson vegyen

részt, illetve megfelelő fejlettség elérése esetén a 6. életévétől kezdődően teljesítse

tankötelezettségét.

Az általános iskola szorosan együttműködik az Önkormányzattal abban, hogy

lakóhelyünkön az ellátásokból ne maradjon ki egyetlen gyermek sem.

Igyekszünk olyan légkört kialakítani intézményeinkben, amely eleve kizárja annak

lehetőségét, hogy bármelyik gyermek- tanuló származása, mássága, vagy bármely más oknál

fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. Ehhez elsősorban pedagógiai eszközök állnak

rendelkezésünkre.

A szervezett foglalkozásokon igyekszünk személyes gondoskodással biztosítani minden

gyermek számára azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek a

képességeit kibontakoztathassa, szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek

születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy bármilyen oknál fogva fennállnak.

Figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, fejlődésének ütemét, szociokulturális

fejlettségét, fogyatékosságát, és nagyobb odafigyeléssel, törődéssel járulunk hozzá a hátrányok

leküzdéséhez.
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Az iskolai napközis és tanulószobás csoport szervezése is kettős célt szolgál. Szolgálja a

tanulók nevelését oktatását, és biztosítja a napközbeni ellátást, felügyeletet.

A napközit – tanulószobát nem igénylő gyermekek számára is biztosítunk iskolai

étkeztetés során tízórait, és menzát, ez utóbbit jogosultság szerinti kedvezménnyel.

A lakossági igényfelmérést követően a napközbeni ellátást különösen azok vehetik

igénybe, akiknek erre testi, szellemi fejlettségük érdekében szükség van, illetve akiknek szülei

munkavégzésük, betegségük, vagy más egyéb ok miatt a napközbeni ellátásról nem tudnak

gondoskodni.

A gyermekvédelmi támogatás - melyről az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik -

biztosításával a gyermekek családban történő ellátását, nevelését, a családi környezetből történő

kiemelés megelőzését szolgáljuk, ha a család szociális háttere ezt alátámasztja. /az egy főre eső

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét / a

családban történő nevelés nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben.

A természetben nyújtott ellátási formákkal elsősorban a már védelembe vett gyermekek

részére biztosítunk támogatást. Ha a szülői ház saját hibájából nem tesz eleget a gyermeke

ellátásával kapcsolatos feladatainak, a problémák megoldásához a Gyermekjóléti Szolgálat

segítségét és tanácsát kérjük.

1.9. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő

tevékenységek során történik:

 Differenciált oktatás és képességfejlesztés a tanulók teljesítménye szerint.

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.

 Egyéni fejlesztő foglalkozások megszervezése.

 Napközi otthonos, tanulószobai ellátás.

 Tanórán kívüli foglalkozások.

 Továbbtanulás irányítása, segítése.

 Továbbtanulási fórumok szervezése.
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 Iskolai könyvtár adta lehetőségek megszervezése (játékos vetélkedők), internetes

feladatsorok.

1.10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális

tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.

Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű- de különösen a szociális hátrányban lévő

tanulók képességeinek kibontakoztatásában.

A károsan ható tényezők, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához a

családi mikrokörnyezet:

 a család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok,

 a túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem,

 a kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, a kultúra megbecsülésének

hiánya, a művelődés lebecsülése),

 családi hagyományok (hagyományokon alapuló kapcsolatok a családon belül és kívül,

erkölcsi, szociális hagyományok, nevelési hagyományok).

Családi házon kívüli környezet:

 az utca, lakókörzet negatív hatásai,

 helytelen viszony, a kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű

gyerekcsoportokkal, felnőttekkel, iskolai környezetben.

A nevelőtestület különböző programokkal igyekszik segíteni a hátrányos helyzetű tanulók

beilleszkedését, folyamatos fejlődését.

A helyzetfelmérés után határozzuk meg a tevékenység célját, éves ütemtervét, a

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat.

A program célja, segíteni azon tanulók - beilleszkedését az iskolai környezetbe -

ismeretelsajátítását - egyéni ütemű fejlődését, akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos

helyzetűek, - munkanélküli szülők gyermekei, - áttelepült, beköltözött (új) tanulók, - tartós

betegség miatt hátrányos helyzetűek.

Feladat:
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 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása,

 a tevékenységi formák megtervezése a következő tanévre,

 a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének

elkészítése,

 tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint,

 eredmények számbavétele,

 fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő tanévre.

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:

 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése.

 Drog- és bűnmegelőzési programok.

 Mentálhigiénés programok.

 Pályaorientációs tevékenység.

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,

fogadóórákon, családlátogatáson, értesítés.

 Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön.

 Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel.

 Olcsóbb táborozási lehetőségek felkutatása.(pl: Erzsébet-program, hittan tábor)

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.

1.11. 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 32 óra) az

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
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- 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.

- 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 titkot megőrizze.

- 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.

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 elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.
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3. A tehetséges tanulók gondozása

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

- 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

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.

- 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 tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
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- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,

kirándulás).

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

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok.

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok

szervezésében, részvétel a programokon.

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,

részvétel a kirándulásokon, táborokon.

7. 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.

8. 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 és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.

- Továbbképzéseken való részvétel.
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- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása

(innováció).

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és

végrehajtásában

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

12. Aktív részvétel a tantestület életében

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,

beilleszkedésének segítése.

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek

szervezésében, a szervezés segítése.

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

13. Az iskola képviselete

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a

helyi médiában.
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- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel.

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.

életében, civil szervezeteiben.

14. A vezetői feladatok ellátása

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,

értékelés) lelkiismeretes ellátása.

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

15. 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).

1.12. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ
OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI

1. Az osztályfőnök feladatai
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- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai

rendezvényeken aktív 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 kialakítást

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 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 – legalább

havonta – tájékoztatja a szülőket.

- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal

írásban értesíti.

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése

érdekében intézkedést tart szükségesnek.

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

- 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, a problémákat jelzi az igazgató

felé, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat felé.

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.
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- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és

erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

- 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.

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt

rendelkezések alapján jár el.

- 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.

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki

tanmenet).

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal

szemben.
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- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség

esetén gondoskodik azok pótlásáról.

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi tájékoztató

füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.

2. 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.

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról

- Tanulók száma, ebből leány
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- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló

- Sajátos nevelési igényű tanuló

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő 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

- 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
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 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,

matematika)

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján

 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

szempontjai az első félév és a tanév végén:

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új

tanulók, távozók).

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai,

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka).

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,

a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.

- 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 családlátogatások 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?

4. Az osztályfőnöki órák témái
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a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki

óráin

- A házirend szabályainak megbeszélése.

- 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 alkohol- és

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.

- 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

- Kirándulás előkészítése.

1.13. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI
RENDJE

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

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
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figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.

2. Munkánk során kiemelten kezeljük

- a sajátos nevelési igényű;

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

- a kiemelten tehetséges;

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű

- a veszélyeztetett

tanulók egyéni fejlesztését.

1.13.1. Sajátos nevelési igényű tanulók

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,

integrált formában folyik.

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz.

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján

szervezzük meg.

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján

fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

szolgáltatásait.

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,

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

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,

 képességfejlesztő játékok, eszközök,

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

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti

szolgálattal,

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

- egyéni foglalkozások;

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

- 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.

1.13.3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi
tevékenységek segítik

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;

- egyéni foglalkozások;

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

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



41

- 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).

1.13.4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrációját segítő tevékenységek

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, 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;

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

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

1.14. Egészségnevelési program-egészségfejlesztés
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Egészséges életmódra nevelés – az egészséges életmód kialakítására irányuló

tevékenységünk.

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

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálni kell a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését.

Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges fejlődést, ebben a pedagógusok

életvitelének is jelentős szerepe van.

1.14.1. Helyzetelemzés

Egészséges környezet

8 tantermünk mellett van egy ebédlőnk, a tálaló konyha felszereltsége minimális. A

tantermekben megfelelő a mesterséges világítás, a folyamatos karbantartást igénylik.

A tantermek parkettái folyamatosan újítjuk fel. Már több tanteremben linóleum van,

amely a hosszú távú használat során pillanatnyilag kifizetődőbb, mint az újra parkettázás.

A tantermek bútorzata „elfogadható”. A szekrények, nevelői asztalok, melyeket régebben

kaptunk – remélhetőleg – még sok-sok évig használhatóak lesznek. A tanulói padok – székek

cseréje anyagi lehetőségeink függvényében cserélődnek, a többit folyamatosan javítjuk.

Szaktantermünk 2009 nyarán került kialakításra.

Az egészséges életmódra nevelés legalapvetőbb kiszolgáló helyiségei – mosdók, WC-k, –

bővítése, felújítása, a tanulói létszám és használati igényhez igazodóan – az adott lehetőséghez

képest sikerült a 2009-es és a 2013/14-es átalakítás során kialakítani.

Az iskola udvarának nagysága, ahol a gyermekek szünetekben tartózkodnak, megfelelő. A

füves terület a tanulók mozgásigényének kielégítését szolgálja. Jövőben ránk váró feladat a

pályák rendbetétele a különböző labdajátékoknak megfelelően, a futó és távolugró helyek

kialakítása, rendben tartása, udvari játékok bővítése, padok felújítása, elhelyezése.

Az iskola sem tornateremmel, sem tornaszobával nem rendelkezik. Ideiglenes

megoldással használjuk több éve a Művelődési Ház – Faluház nagytermét a testnevelési órák

lebonyolítására. Nagy hátránya, hogy a sporteszközöket állandóan „mozgatni” kell, és több
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esetben „veszélyeztetett” az óra megtartása, a különböző – lakosságot, művelődést, szórakozást –

szolgáló rendezvények miatt.

Uszoda nincs.

Személyi feltételek
Intézményünkben az egészséges életmódra nevelés valamennyi nevelő feladata.

Kapcsolataink – iskolaorvos – védőnő – pedagógusok
Az intézmény szoros kapcsolatot tart fent a háziorvossal, aki – megállapodás alapján -

rendszeresen elvégzi az iskolaorvosi teendőket, az esedékes szűrővizsgálatokat, beadja a

megfelelő védőoltásokat. Azokat a gyermekeket, akiknek szükségük van rá, szakrendelésre

irányítja.

A védőnő is részt vesz a szűrővizsgálatok előkészítésében. Rendszeresen tisztasági

szűrővizsgálatokat végez.

Évente fogászati szűrővizsgálatokra is sor kerül.

A biológia tanár minden tanévben az ötödik, hatodik osztályosok számára a helyes

táplálkozásról, a hetedik nyolcadik osztályos tanulóknak felvilágosító előadásokat tart.

Tanulóknak, nevelőknek, szülőknek évente – külső szakemberek – felvilágosító

előadásokat tartanak (pl.drogprevenció).

1.14.2. A tantestület által elfogadott alapelvek

A tantestület által elfogadott alapelvek, célok, melyek tükrözik az iskola hitvallását,

elkötelezettségét, az egészséges életmódra nevelés területén:

A program alapelvei

 Az élet védelme.

 Az egészség, mint alapvető emberi érték.

 Az egészséges mindennapok fontos erőforrása.
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 Az egészség nemzeti kincs.

 Az egészségfejlesztés egyéni és társadalmi felelőssége.

Az egészségnevelés fő célkitűzése
Hozzájárulni:

 az emberi környezet egészséget fejlesztő megváltoztatásához.

 az életminőség javításához.

 az egészség megőrzéséhez.

 a kiegyensúlyozott élet biztosításához.

Közreműködni:

 a tanulók aktuális egészségvédelemben, és e területen a jövő életre történő

felkészítésében.

Kapcsolódni:

 a nemzeti egészségvédő programhoz.

Általános pedagógiai szempontok
 Az egészséges iskola formálása.

 Pozitív énkép kialakítására törekvés.

 Annak felismerése, hogy az iskola tárgyi környezet fontos esztétikai és közvetlen

fiziológiai hatást gyakorol.

 Az iskola dolgozóinak példaadása.

 Kapcsolat mélyítése e területen is a szülőkkel, az iskola egészségügyi szolgálattal.

1.14.3. Szakmai program

Egészségnevelés

Szomatikus nevelés (testi)
Pszichohigiénés nevelés

(lelki)

Szociohigiénés nevelés

(társas-társadalmi

együttműködés

Higiénés nevelés – személyi

higiéne – környezeti higiéne
Egészséges életvezetés Konfliktuskezelő technikák
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A fertőző betegségek, az egyszerűbb

rendellenességek kifejlődésének

megelőzésére nevelés

Stressz elhárítás
A kommunikációs készség

fejlesztése

Kondicionálás, testnevelés testedzés,

sportolás

Egészségre káros szokások

tudatosítása (alkohol,

dohányzás, drog, stb.)

Szerepfeszültségek feloldása

Baleset megelőzésre, életmentésre

nevelés

Érzelmi nevelés (biztonság,

derű, nyugalom…)

A társadalmi izoláció

megelőzése

Egészségpropaganda

Eredmény: egészséges életmód, testi-lelki fejlődés

1.14.4. Az egészségfejlesztéssel összefüggő kiemelt feladatok

Iskolai étkeztetés, helyes táplálkozás.
 Elértünk, hogy a gyermekek nagy része, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók teljes

körben iskolai étkezésben részt vegyenek.

 Az élelmezésvezető az életkornak megfelelően, szakmailag bizonyíthatóan állítsa össze az

étlapot.

 A konyha mindennapi higiénés állapota, a gyermekek étkezési körülményei feleljenek meg a

korszerű étkezés feltételeinek.

 Egészséges táplálkozást bemutató programok (osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken,

szakkörökön, egyéb iskolai rendezvényeken).

A mindennapos testedzés szervezeti keretei, programja

Az iskola a mindennapos testedzéshez szükséges időkeretét a kötelező és a nem kötelező

tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére és egyéb szervezési

feltételekkel biztosítja.
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Testi felkészültség fejlesztése

 Versenyképesség, győzni akarás, kitartás, erőnlét fejlesztése.

 A mozgás, a sport esztétikumának – az ép testben ép lélek felismerése.

 Tudatosítani kell a jó testtartás jellemzőit, helyes légzés módját, a jó testtartás fizikai előnyeit.

 Ismerjék meg a csapat és sportjátékokat, rendszeresen vegyenek részt edzéseken.

 Alakítsuk ki igényüket a mindennapos sportra – tanuljanak meg úszni, kerékpározni, ismerjék

a tánc alapelemeit.
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1.14.5. Egészségfejlesztés feladatai, színterei, felelősök

E tevékenységek szorosan kapcsolódnak a tanítás – tanulás tevékenységhez, de

kapcsolódnak a szabadidős tevékenységhez is.

Feladatok Eljárások Színterek Felelős

Önkiszolgálási képessége:

sportolási tevékenységek

elsajátításán túl a testi

képességek fejlesztése,

folyamatos karbantartása

kondícionális és koordinációs

képesség fejlesztése

önellátó képesség, viselkedési

szabályok helyes egészségügyi

szokások kialakítás

Testnevelési órákon

Sportfoglalkozásokon

Művészeti iskola

lehetőségeinek

kihasználása – tánc

Kirándulások, erdei

iskola, táborok

Tanórán

Tanórán kívül

Napközis

foglalkozáson

Osztályközösség,

diák-

önkormányzat

testnevelő, a

tárgyat tanítók

osztályfőnökök

DÖK segítő tanár

Önellátó képesség:

Viselkedési szabályok, helyes

egészségügyi szokások

kialakítása

Öltözködés, testápolás,

rendszeretet, közlekedés

tanórán, tanórán

kívül, napközis,

tanulószobai

foglalkozásokon

osztályfőnökök

napközis nevelők

egészségtant-

biológiát tanítók

Lelki egészségre való törekvés

egészséges táplálkozás,

helyes napirend,

vetélkedők

AIDS terjedésének

ismertetése

Elsősegély-nyújtási

ismeretek elsajátítása

Tanítási órán,

játszóházi

foglalkozáson

Egészségnap

megrendezése

osztályfőnökök

biológiát tanítók

élelmezésvezető
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1.14.6. Kapcsolatok

A szülők és a család bevonása a programokba.

Alkalmat kínálnak a szülők, pedagógusok és a gyermekek kapcsolatának szélesítése, az

iskola által szervezett „diákönkormányzati nap- egészségvédelem előadás” tanulók és szülők

részvételével.

Előadások szülőknek káros szenvedélyek, drog veszélyei.

Kapcsolat az iskola-egészségügyi - iskolaorvosi - szolgálattal

Az iskola egészségügyi szolgálat – az iskolai élet mindennapos tevékenységei között,

kölcsönös egyeztetések szerint vizsgálja:

 A tanulók testi fejlődését, fiziológiai állapotát, egészségügyi mutatóit.

 Az 1, 3, 5, 7, 8 osztályosok szűrővizsgálatát, általános orvosi vizsgálatát végzi.

 Értékeli a szomatikus fejlődést (testmagasság, testtömeg mérése) vérnyomásmérés.

 Érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás).

 Mozgásszervek vizsgálata.

Elvégzi:

 A kötelező védőoltásokat 6.osztály DI-TE (Diftéria-Tetanusz) MMR (Mumpsz-

Kanyaró-Rubeoóla),stb.

 Az egészségileg problematikus gyermekek szakorvosi kivizsgálásra, gyógykezelésre

utalását

Szakmailag segíti és támogatja a pedagógusokat az egészséges életmódra történő

nevelőmunkában.

Az iskola nevelési programjának részét képező egészségnevelési programot az orvos és a

védőnő megismerte.
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1.15. 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 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

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, bemutatók szervezése évente

legalább 1 alkalommal
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4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák

szolgálják:

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

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK

biológia

- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés

kémia

- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés

fizika - égési sérülések
- forrázás

testnevelés - magasból esés

- 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; valamint 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:

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az

Országos Mentőszolgálat és az orvosi ügyelettel;

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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1.16. Kapcsolattartás-a szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének
formái, lehetőségei

A nevelés tulajdonképpen nem más, mint a személyiségformálás folyamata.

E folyamat középpontjában a gyermeki személyiség strukturális egysége áll. Amikor a

személyiségre, mint egységes egészre hatunk, akkor az a maga egészében alakul, változik, reagál

a hatásokra, vagyis fejlődik.

Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető

közösségének – a család, szülők és az iskola, pedagógusok – koordinált, aktív

együttműködésének a feltétele.

Az együttműködést az alábbi ábrával szemléltetjük:

Tanuló Szülő

Pedagógusok.

A tanulók nevelését a szülők kezdik meg, és teremtik meg az egészséges testi és

pszichikus fejlődés feltételeit. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi

beilleszkedésben, a családi élet szokásrendjében.

Itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés szabályait és szokásait, formálódik viszonya a

felnőttekhez.

A szülők nevelésben betöltött szerepe felmérhetetlenül jelentős, minden további nevelői

befolyás érvényesülésére kihat. Fontos a szülők és a pedagógusok összehangolt nevelői

együttműködése.

Az együttműködés megnyilvánulási formái lehetnek az állandó jellegű kapcsolatok a

szülők között és azon intézmény pedagógusaival, amelyet a gyermekeik látogatnak..

Az együttműködés szervezett formális a szülői munkaközösség, a közös problémák

megoldására, a családi nevelésben jelentkező nehézségek legyőzésére, a tanulók közös élményt

nyújtó rendezvények szervezésére.
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Mindezen együttműködés harmadik formája a tanuló és pedagógus kapcsolata.

Minél szorosabb ez a kapcsolat, minél jobban ismeri a pedagógus a tanuló

életkörülményeit, pszichikumát, szokásait, annál nagyobb mértékben tudja befolyásolni még

azokat a hatásokat is, amelyek felett a személyiség megismerés, a fejlődési tendenciák pontos

felfedezése az őszinte együttműködés alapja.

A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái a tanórák és a tanórán kívüli

foglalkozások, amelybe beletartozik a diák-önkormányzati tevékenység is.

Az iskola, mint oktató – nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a

tanulói érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket.

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív együttműködése.

Ezen együttműködés:

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség,

 megvalósulási formái:

- a kölcsönös támogatás és a

- koordinált pedagógiai tevékenység,

 feltétele:

- a kölcsönös bizalom és tájékoztatás,

- az őszinteség,

 eredménye:

- a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő

gyermeki személyiség.

Az együttműködés formáit az előzetesen már vázolt pedagógiai feladatokra építettük, és

az alábbi két témakör köré rendeztük:

1) A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk

el:

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken,

 ötletnyújtást az előadások témáihoz,

 őszinte véleménynyilvánítást,
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 együttműködő magatartást,

 a nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását,

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését,

 érdeklődő-segítő hozzáállást,

 szponzori segítségnyújtást.

2) Iskolánk (pedagógus) részéről a helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási

formákat kínálja:

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról,

 előre tervezett szülői értekezletek,

 rendkívüli szülői értekezletek,

 fogadóórák,

 előadások szervezése – logopédus, - nevelési tanácsadó, - pszichológus, -

egészségügyi szakember (orvos, védőnő) meghívásával,

 pályaválasztási tanácsadás,

 családlátogatások,

 közös kirándulások.

3) A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:

 osztály-család közös hétvége túrázással egybekötve,

 szülői munkahelyeken üzemlátogatás,

 családi játékos vetélkedők,

 közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével,
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1.17. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:

- osztályozó vizsga,

- javítóvizsga.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat

megállapításához, ha

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

- 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.

3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen

osztályzatot kapott.

4. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő

szabályok szerint kell megszervezni.

5. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

6. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben)

szereplő követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg.
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7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Erkölcstan SZÓBELI
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat GYAKORLATI
Testnevelés és sport GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI
Magyar irodalom SZÓBELI
Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI
Erkölcstan SZÓBELI
Történelem SZÓBELI
Természetismeret ÍRÁSBELI
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI
Biológia SZÓBELI
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene SZÓBELI
Hon- és népismeret SZÓBELI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Informatika SZÓBELI GYAKORLATI
Technika, életvitel és
gyakorlat GYAKORLATI

Testnevelés és sport GYAKORLATI
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1.18. 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. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatnia rendelet szerint:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
- a gyermek lakcímkártyáját;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

5. 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 iskola igazgatója dönt.

6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
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2. HELYI TANTERV
2.1. A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT
ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program,

és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak

módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be,

 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-

ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon –

majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.

Ezért 2013. szeptember 1-jétől:

 az első, az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és

módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd;

 míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv

szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk

össze:

TANÉV ÉVFOLYAM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2013-
2014 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007
2014-
2015 2013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007
2015-
2016 2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007
2016-
2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2.2. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN
TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ
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(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK
(ÓRATERV)

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 51/2012(XII.21.)

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6
Idegen nyelvek 2
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Idegen nyelvek 3 3 3 3
Matematika 4 3 3 3
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek 2 2 2 2

Erkölcstan 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Biológia-egészségtan 2 1
Fizika 2 1
Kémia 1 2
Földrajz 1 2
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Dráma és tánc/Hon- és
népismeret* 1

Informatika 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi

tartalommal tölthet meg.
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1. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával
tantestünk döntése alapján az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e
tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:

ÉVFOLYAM

Melyik tantárgy
óraszáma lett

megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?

Hány órával lett
megnövelve a szabadon

tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra
1. évfolyam Matematika 1 óra
2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra
2. évfolyam Vizuális kult/ének-zene 0,5-0,5 óra

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra
3. évfolyam Környezetismeret 1 óra
4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra
4. évfolyam Környezetismeret 1 óra
4. évfolyam Informatika 1 óra
5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra
5. évfolyam Informatika 1 óra
6.évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra
6. évfolyam Matematika 1 óra
6. évfolyam Természetismeret 1 óra
7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra
7. évfolyam Matematika 1 óra
8. évfolyam Matematika 1 óra
8. évfolyam Történelem 1 óra
8.évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra

2. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.

3. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható kerettantervek
közül az alábbi tantervek alapján tanít:

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV
1-4. évfolyam Ének-zene A változat
5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat
5-8. évfolyam Matematika B változat
5-8. évfolyam Fizika A változat
5-8.évfolyam Biológia egészségtan A változat
5-8.évfolyam Kémia A változat
5-8. évfolyam Ének-zene A változat
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A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két
évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket.

4. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon a német nyelvet tanulják.
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2.3. Helyi tanterv

Tantárgy
Évfolyam

Összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kö
te
lez

őó
rá
k

Magyar nyelv 4 4 3 3 2 2 2 2 22
Magyar irodalom 3 3 3 3 2 2 1 2 19

Történelem - - - - 2 2 2 2 8
Német - - - 2 3 3 3 3 14

Matematika 4 4 4 4 4 3 3 3 29
Erkölcstan 1 - - 1 - - - 2
Informatika - - - - - 1 1 1 3

Környezetismeret 1 1 1 1 - - - - 4
Természetismeret - - - - 2 2 - - 4

Fizika - - - - - - 2 1 3
Kémia - - - - - - 1 2 3

Biológia-egészségtan - - - - - - 2 1 3
Földrajz - - - - - - 1 2 3

Ének-zene 2 1,5 2 2 1 1 1 1 11,5
Vizuális kultúra 2 1,5 2 2 1 1 1 1 11,5

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 - 7
Dráma és tánc / Hon- és népismeret - - - - 1 - - - 1

Testnevelés és sport 5 3 3 3 5 3 3 2,5 27,5
Osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 4
Összesen 23 23 19 21 26 24 24,5 24,5 179,5

Sz
ab

ad
on

te
rv
ez
he

tő
ór
ak
er
et Magyar nyelv és irodalom 1 1 2 1 1 1 2 1 9

Matematika 1 - - 1 - 1 1 1 4
Környezetism/Természetismeret - - 1 1 - 1 - - 3

Történelem - - - - - - - 1 1
Informatika - - 1 1 1 - - - 3

Víz. kult és ének-zene
0,5/0,

5
1

Összesen 2 2 3 3 2 3 3 3 21
Az erkölcstan és a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben kerül teljes óraszámban bevezetésre.
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2013/14 tanévben csak az 1. és 5. osztályban tanítunk az új kerettanterv szerint, a többi

osztályban az eddigieknek megfelelő óraszámokat alkalmazzuk.

2.3.1. Helyi tantervek a kerettantervnek megfelelő módosításokkal

A NAT teljes bevezetéséig a következő tanterveket használjuk:

 Alsó tagozatban a Mozaik Oktatási Stúdió Kiadó tankönyvcsaládjából tanítunk,

alkalmazva a kerettantervhez igazított tanterveiket.

 Felső tagozatban a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Műszaki Könyvkiadó, a Mozaik

Oktatási Stúdió, a Cartográphia Kiadó, az Apáczai Kiadó kiadványait,

tankönyveit használjuk, és a tankönyvkiadók tanterveit adaptáljuk.

 A 2014/15-ÖS TANÉVTŐL CSAK AZ ENGEDÉLYEZETT

TANKÖNYVCSALÁDOKAT HASZNÁLJUK.

 1 és 5. osztályban használjuk az OFI tankönyveit.
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2.4. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, és más
taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyv kiválasztás elvei

A választott tankönyv tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot, elégítse ki a

didaktikai követelményeket, alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez.

Iskolánkban a nevelő – oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak, a tananyag feldolgozásához,

amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalos tankönyvvé vagy segédkönyvvé

nyilvánított.

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. (pl.

tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.).

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi

tanterve alapján.

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk.

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat

veszik figyelembe:

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnybe részesíteni,

amelyek több tanéven keresztül használhatóak.

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.

 A tankönyv szolgálja eredményesen az adott osztálytípus sajátos céljait.

A tankönyv tartalma:

 tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot;

 elégítse ki a didaktikai követelményeket;

 alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez.

Az iskola arra törekszik, hogy a tankönyv (és egyéb segédlet) ára ne legyen magas,

hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre több

nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára.
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Ezeket a taneszközöket a törvényben meghatározott kitételek alapján az arra jogosult

tanulók ingyenesen használhatják.

A fejlesztő pedagógiai foglalkozások tankönyvei

A fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon, a gyógypedagógus által ajánlott tankönyvekből

folyik az oktatás.

A kollégának lehetősége nyílik, hogy az informatikai, számítástechnikai ismereteket is

alkalmazza a foglalkozások során.

.

2.5. Magasabb évfolyamra lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által

kiadott kerettantervekben „ A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve

érdemjegyei alapján bírálják el.

A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell

megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.

Ha a tanuló a 2-8. tanév végén egy, kettő vagy három tantárgyból szerez „elégtelen”

osztályzatot, következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.

Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez

„elégtelen” osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.

Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt

követelményeknek, munkája a szakértő bizottság véleménye alapján előkészítő jellegűnek

minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytatja.

Az 1-8. évfolyamon a tanuló évismétlésre akkor utasítható, ha az igazolt és igazolatlan

mulasztásai miatt nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket.

Az 1-8. évfolyamon a szülő kérésére engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:
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 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól,

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítette,

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott,

 magántanuló volt.

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga

tantárgyai a következők:

 1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret.

 5-6 évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika,

természetismeret, német. 7-8 évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan,

történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, német, informatika.

Más intézményből érkező tanulónak:

 A törvényes képviselőjével és a diákkal meg kell ismertetni a pedagógiai programot és

a házi rendet.

 Eltérő tankönyvcsalád használata esetén meg kell nézni, hogy az iskolai könyvtárban

található-e a szükséges tankönyv - kölcsönzésre.

 Amennyiben az iskolai könyvtárból a kölcsönzés nem megoldható, a tanuló szülője –

gondviselője gondoskodik a tankönyvek beszerzéséről, vásárlásáról.

 Az ismeretek pótlása egyénileg és nevelői segítséggel történik.
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2.6. Az iskolai beszámoltatás rendje és követelményei

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái; a

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló

teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái; az írásbeli

beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe,

súlya; az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok

meghatározásának elvei és korlátai.

Irányadónak tekintjük a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról

rendelkező 2003. évi LXV. Törvény 70.§-át.

2.6.1. Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei

 Folyamatosság, rendszeresség,

 korrektség,

 igényesség,

 objektivitás és empátia egészséges aránya,

 tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.

2.6.2. A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének
követelményei

Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet tanítottunk, illetve amelyhez a tanuló

tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott.

A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok

pótlásának segítése.

Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására,

hibák javítására.

A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény

egységében kell értékelni.
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Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult

tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).

A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés

útján történő fejlesztése az irányadó elv.

2.6.3. Az értékelés fajtái

2.6.3.1. Az értékelés specialitásai az 1-4. évfolyamon

Az alsó tagozaton a szöveges értékelés célja az, hogy a szülők pontos képet kapjanak

gyermekük képességeinek és készségeinek fejlődéséről.

Negyedévenként értékelünk. 2-8. évfolyamon év végén érdemjeggyel értékelünk.

A tantárgyankénti összegző értékelésre a törvényben használt négy fokozatot (kiválóan

megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul ) alkalmazzuk.

A részletező értékelő szöveg tárgyanként (műveltségi területenként), illetve azon belüli

részenként változhat, az adott terület kulcskompetenciáinak függvényében (pl. hangos olvasás,

szövegértés, lényegkiemelés, vagy: tollbamondás, szövegalkotás, íráskép). Egy tárgyon /

értékelendő területen belül az azonos szintű teljesítményekre, illetve hiányosságokra azonos

kifejezéseket, nyelvi fordulatokat kell használni minden gyerek esetében.

Az értékelő szöveg minősítéstartalma tárgyanként (egységenként) négy

teljesítményfokozatnál kevesebb nem lehet.

Az értékelő szövegnek az abszolút teljesítmény mellett tükröznie kell az előző értékelés

óta tapasztalt fejlődést is.

Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást (nem rangsorolhatja a

diákokat).

Az értékelés mindenkor segítő szándékú; a gyerek fejlődését kell hogy segítse, nem lehet

megalázó vagy büntető jellege. Minden értékelésben a pozitívumokból kiindulva, azokra

alapozva kell megfogalmazni a további fejlődés útját.

Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a gyerek is

pontosan értse.
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2.6.3.2. Értékelés az 5 – 8. évfolyamon

Alapesetben folyamatosan történik.

A folyamatos értékelés funkciói:

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében,

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről.

A folyamatos értékelés fajtái:

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),

 szóbeli felelet értékelése,

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban

(készségtárgyakbeli teljesítmény értékelésére),

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések,

tanácsok),

 szülőknek üzenőfüzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy –

esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért.

Félévi és tanév végi értékelés

A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói:

a) félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban

való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói

munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás

megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy

eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket.

b) év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten

sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit.

A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során

adott szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel.

Az év végi osztályzat a Közoktatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően

születhet osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi

követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi.
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Az előbbiektől eltérő, speciális értékelési forma a különbözeti vizsga. A különbözeti

vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-skáláján

milyen helyet foglal el (pl.: iskola vagy tagozatváltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedő tanuló

esetén).
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2.7. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése

2.7.1. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei

1) 1-3. évfolyamon és a 4. évfolyam első félévének végéig negyedévente szöveges

értékelést adunk a következő szempontok figyelembe vételével:

M
A
G
A
TA

R
TÁ

S

órai fegyelem példás jó változó rossz

órán kívüli fegyelem példás jó változó rossz

rendszeretet precíz rendszerető elfogadható hanyag

közösségi tevékenység lelkes, aktív általában aktív irányítással aktív passzív

udvari, folyosói viselkedés megbízható
általában

fegyelmezett
fegyelmezetlen rossz

házirend betartása mindig betartja általában betartja
felszólítással tartja

be
rendszeresen vét

kapcsolata társaival, a

felnőttekkel

közvetlen, udvarias, barátkozó,

segítőkész, nyílt
zárkózott durva, kötekedő

A magatartás negyedévente történő értékelését az osztályfőnök az osztályban tanító

pedagógusok véleményének figyelembe vételével végzi. Vitás esetben a többség véleménye dönt.

2) A 4. évfolyam második félévétől illetve 5-8. évfolyamon az alábbi szempontok alapján

ötfokozatú skálával értékelünk:

Példás (5) az a tanuló, aki:

 a házirendet betartja,

 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 védi az iskola felszerelését, a környezetet,

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, vagy megrovása.
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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.

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.

A magatartás értékelését negyedévente az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok

véleményének figyelembe vételével végzi. Vitás esetben a többség véleménye dönt.
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2.7.2. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei

1) 1-3. évfolyamon és a 4. évfolyam első félévének végéig negyedévente szöveges

értékelést adunk a következő szempontok figyelembe vételével:

SZ
O
R
G
A
LO

M

kötelező feladatok
mindig kész,

hibátlan

mindig kész, de

akadnak hibák

hiányos, de

hibátlan
hiányos és hibás

eszközök rendben tartott hiánytalan hiányos nem megfelelő

szorgalmi feladatok

sokat és

folyamatosan

végez

gyakran készít alkalmanként sohasem

tisztségek ellátása dicséretes megfelelő
változóan

eredményes
nem megfelelő

feladatvégzés gondos hiányos változó nem teljesíti

A szorgalom negyedévente történő értékelését az osztályfőnök az osztályban tanító

pedagógusok véleményének figyelembe vételével végzi. Vitás esetben a többség véleménye dönt.

2) A 4. évfolyam második félévétől illetve 5-8. évfolyamon az alábbi szempontok alapján

ötfokozatú skálával értékelünk:

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,

 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.
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Változó (3) az a tanuló, akinek:

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindi

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 tárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

A szorgalom értékelését negyedévente az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok

véleményének figyelembe vételével végzi. Vitás esetben a többség véleménye dönt.

Azt tanulót, aki képességeihez mérten – példamutató magatartást tanúsít, vagy –

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el, vagy –az osztály, illetve az iskola érdekében

közösségi munkát végez, vagy – iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb.

versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon vesz részt, vagy – bármely más módon hozzájárul

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
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2.7.3. Az iskola jutalmazási 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 dicséretben részesíthetők:

 szaktárgyi teljesítményért,

 példamutató magatartásért,

 kiemelkedő szorgalomért,

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért.

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 igazgatói 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 hozni.

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend

előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének

büntetésben lehet részesíteni.
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2.7.4. Az iskolai büntetések formái

 szaktanári figyelmeztetés,

 napközis nevelői figyelmeztetés,

 osztályfőnöki figyelmeztetés,

 osztályfőnöki intés,

 osztályfőnöki megrovás,

 igazgatói figyelmeztetés,

 igazgatói intés,

 igazgatói megrovás,

 tantestületi figyelmeztetés,

 tantestületi intés.
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2.8. A tanulók tanulmányi teljesítményének értékelése

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az

egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.

A következő elméleti jellegű tantárgyak, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 2-8 évfolyamon),

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz

ellenőrzésénél:

 az 1-4 évfolyamon az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek,

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik,

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit

átfogó témazáró dolgozatot írnak.

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.

Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: - ének-zene, a rajz, a

számítástechnika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, - a

többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak

gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.

A nevelők, a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi

tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló

képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta.
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2.8.1. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a
különböző tantárgyak esetében

Az értékelés a következő elvek szerint történik:

 Az 1. évfolyamon szöveges értékelést adunk. Emellett a tanító a gyermekek életkori

sajátosságainak megfelelően egyéni módszerként egyéb jelöléseket is alkalmazhat.

 „ A 2010/2011-es tanév második félévétől már az alsó tagozatban, a második osztálytól

kezdődően érdemjeggyel értékeljük a tanulók teljesítményét. Az első és harmadik negyedévben

továbbra is szövegesen értékeléssel értesítjük a szülőket a gyermekük tanulmányi

előmeneteléről.”

 Az 5-8 évfolyamon a tanulók munkáját a modulokat kivéve minden tantárgyból év közben

érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. A félévi és az év végi

osztályzatot az érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell

meghatározni.

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),

elégséges (2), elégtelen (1).

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör

tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel

kell értékelni. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti a

tájékoztató füzeten keresztül.

A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám)

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
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Teljesítmény Érdemjegy

0-33 % Elégtelen (1)

34-50 % Elégséges (2)

51-75 % Közepes (3)

76-90 % Jó (4)

91-100 % Jeles (5)

Szöveges értékelést adunk a tájékoztató füzetbe illetve a formanyomtatványon

negyedévente – november 15-ig, január 31-ig, a tavaszi szünetig, és tanév végén.

Az osztályfőnöki órát tematikájából adódóan nem minősítjük, nem értékeljük.

Ha a tanuló 1-3. évfolyamon „felzárkóztatásra szorul”, minősítést kap, a tanuló teljesítményét

a szülő bevonásával közösen értékeljük. Fel kell tárni a fejlődést, haladást gátló tényezőket, és

javaslatot kell kidolgozni azok megszüntetésére. Ezeknek a tanulóknak a törvény előírásai szerint

heti 2 alkalommal felzárkóztatást biztosítunk.

2.8.2. A szöveges értékelés formája

A tantestület által előzetes szempontok alapján szabadon fogalmazott szöveg, mely

egyértelműen azt fejezze ki, hogy a tanuló teljesítménye „kiválóan megfelelt”, vagy „jól megfelelt”

vagy „megfelelt” vagy „felzárkóztatásra szorul”, és ezen szöveg tartalmazzon útmutatást a további

fejlődés elősegítésére.

Minden tantárgy esetén – témakörönként és a fontosabb képességeket kiemelve történik az

értékelés. A témakörönkénti részletezést a helyi tanterv tartalmazza. Minősítő értékelést adunk a

törvényben meghatározott kategóriák alkalmazásával.

Az 1-4. évfolyam félévéig negyedévi rendszerességgel a tanulók munkáját az alábbi

szempontrendszer segítségével értékeljük:

 Az értékelő lapot a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány mellett kell kiadni.

 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt

követelményeknek, munkáját osztályfőnöke az év végén szöveges formában értékeli a
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tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon, a szakértői véleménnyel

alátámasztva. (Kt. 70. § (7) (8))

 Az értékelés eredetijét a szülő kapja, míg egy másolati példány a tanítónál, egy pedig az

iskola mérés-értékelési dokumentumai között lefűzve, külön dossziéban marad.

2.8.3. A szöveges értékelés területei és a javasolt szempontok

ÉRTELMI FEJLETTSÉG
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
figyelem tartós Általában tartós változó szétszórt

megfigyelőképesség pontos Általában pontos változó pontatlan

emlékezet megbízható általában
megbízható változó nem megbízható

felidézés gyors átlagos nehézkes lassú

gondolkodás az összefüggéseket
felismeri Nehezen ismeri fel segítséggel ismeri fel nem ismeri fel

akarat kitartó Kicsit hullámzó befolyásolható gyenge
Egész évben használt szempontsor.

BESZÉDKÉSZSÉG
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
szókincs választékos érthető átlagos szegényes
tempó tagolt-érthető megfelelő akadozó túl lassú vagy gyors
hangerő jó megfelelő erőteljes halk
beszéde a

mindennapokban
összefüggően
mondatokkal szavakkal kérdésekre

válaszolva akadozva

Egész évben használt szempontsor.

OLVASÁS
TANULÁSÁNAK
ELŐKÉSZÍTÉSE

MINŐSÍTÉS
Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
Hangok felismerése hibátlan megfelelő téveszt nem ismeri fel
Szótag felismerése hibátlan megfelelő téveszt nem ismeri fel
Szavak felismerése hibátlan megfelelő téveszt nem ismeri fel

mondatok felismerése hibátlan megfelelő téveszt nem ismeri fel
tájékozódás a testsémán

térben, síkban biztos Bizonytalan téveszt nem ismeri fel

mozgáskoordináció
(szem, kéz) összerendezett jó megfelelő rendezetlen

ceruzafogás szabályos, biztos szabályos segítséggel
szabályos szabálytalan

I. negyedévi szempontsor.

OLVASÁS
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
a tanult betűk
felismerése gyors, hibátlan megfelelő lassú, de hibátlan lassú és hibás
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rövid szavak gyors, hibátlan szótagoló betűzgető Hibás
hosszú szavak gyors, hibátlan szótagoló betűzgető Hibás

szövegértés (hangos
olvasás) önálló Kevés segítséggel sok segítséggel nem érti

magán- és
mássalhangzó
felismerése

gyors, hibátlan megfelelő lassú, de hibátlan Téveszt

mondat, szó felismerése gyors, hibátlan megfelelő lassú, de hibátlan Hibás
Rövid és hosszú
magánhangzók gyors, hibátlan megfelelő lassú, de hibátlan Hibás

egy-két-háromjegyű
mássalhangzók gyors, hibátlan megfelelő lassú, de hibátlan Hibás

II. és III. negyedévi szempontsor.

OLVASÁS
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
ábécé ismerete gyors, hibátlan megfelelő lassú, hibátlan Hibás

memoriterek (versek,
mondókák) hibátlan, hangsúlyos hibátlan kis segítséggel tudja nem tudja

szövegértés néma
olvasással önálló Kevés segítséggel sok segítséggel nem érti

szövegértés hangos
olvasással önálló Kevés segítséggel sok segítséggel nem érti

A II. és III. negyedévi szempontsor ezzel kiegészítve adja az év végit.

ÍRÁS
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
a tanult

betűk… ...betűalakítása szabályos, rendezett szabályos olvasható torz, rendezetlen

…betűkapcsolása szabályos Szabályos, de egyedi néha téveszt sokszor téveszt

…másolása írott betűről hibátlan Ékezeteket elhagy betűt téveszt vagy
kihagy nagyon hibás

…másolása nyomtatott
betűről hibátlan Ékezeteket elhagy betűt téveszt vagy

kihagy nagyon hibás

írástempó lendületes megfelelő lassú Fejlesztendő
I. félévi szempontsor.

ÍRÁS
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
tollbamondás hibátlan ékezethiba hiba sok hiba, értelmetlen

A III. negyedévkor és év végén ezzel a szemponttal egészül ki az I. félévi szempontsor.

MATEMATIKA
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
számfogalom 5-ig kialakult pontos bizonytalan Kialakulatlan
halmazok, relációk pontos, önálló kevés segítséggel sok segítséggel nem képes rá
megfigyelőképesség pontos, önálló önálló, kevés hiba segítséggel nem képes rá

gondolkodás logikus jó megfelelő gyenge, hibás
Az I. negyedév végén alkalmazott szempontsor.
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MATEMATIKA
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
számfogalom 10-ig kialakult pontos bizonytalan kialakulatlan
halmazok, relációk pontos, önálló kevés segítséggel sok segítséggel nem képes rá

számok írása, olvasása hibátlan ritkán téveszt bizonytalan sok hiba
számok

tulajdonságainak,
kapcsolatainak ismerete

gyors, hibátlan hibátlan bizonytalan sok hiba

összeadás gyors, hibátlan hibátlan kevés hiba,
eszközzel sok hiba

kivonás gyors, hibátlan hibátlan kevés hiba,
eszközzel sok hiba

pótlás, bontás gyors, hibátlan hibátlan kevés hiba,
eszközzel sok hiba

nyitott mondat önállóan jól
dolgozik

segítséggel oldja
meg

néha téveszt,
bizonytalan nem képes megoldani

szöveges feladat önálló, logikus tájékozott bizonytalan járatlan
Az I. félév végén alkalmazott szempontsor.

MATEMATIKA
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
geometria, mérés biztos jártas pontatlan tájékozatlan

függvények, sorozatok biztos megfelelő bizonytalan nem tudja

valószínűség, statisztika hibátlan kevés hiba segítséggel oldja
meg nem tudja

A III. negyedévi értékeléskor és év végén az I. félévi szempontrendszer a 20-as számkörben él, kiegészülve ezekkel a
területekkel.

KÖRNYEZETISMERET
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
megismerési módszerek:

- megfigyelés
- összehasonlítás
- csoportosítás

hibátlan, önálló önálló, kevés hiba segítséggel oldja
meg

segítséggel sem képes
rá

tapasztalatok kifejezése
szóban, írásban hibátlan, pontos kis segítséggel hiányos, pontatlan nem képes rá

tájékozódás:
- térben és időben
- élő és élettelen

környezetben

biztos megfelelő elfogadható Bizonytalan

ember és egészségének
ismerete biztos megfelelő elfogadható Bizonytalan

Minden negyedévben ez a szempontrendszer.

TECHNIKA ÉS
ÉLETVITEL

MINŐSÍTÉS
Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
közlekedési ismeretek

gyalogosként biztos megfelelő bizonytalan hiányos

építés kreatív másolás után segítséggel nem képes
életvitel, háztartástan gazdag tájékozott bizonytalan hiányos

anyagismeret alapos jó elfogadható hiányos
anyag- és biztos gondos megfelelő segítségre szorul
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eszközhasználat
Minden negyedévben ez a szempontrendszer.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS
KULTÚRA

MINŐSÍTÉS
Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
eszközhasználat biztos megfelelő bizonytalan Hiányos

ábrázolás,
képi megjelenítés esztétikus kifejező elfogadható Kidolgozatlan

Minden negyedévben ez a szempontrendszer.

ÉNEK-ZENE
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
Dallamismeret –

mozgással kísért előadás dinamikus kifejező dallam és
ritmuskövető

dallam és
ritmustévesztő

Zenei ismeretek –
dallami-ritmikai elemek biztos pontos bizonytalan hiányos

Minden negyedévben ez a szempontrendszer.

TESTNEVELÉS
MINŐSÍTÉS

Kiválóan
teljesítette Jól teljesítette Megfelelően

teljesítette
Felzárkóztatásra

szorul
Feladatvégzés ügyes kitartó igyekvő kialakulatlan
Szabálytartás sportszerű szabálykövető elfogadható bizonytalan

Minden negyedévben ez a szempontrendszer.

2.8.4. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának
értékelése az egyes évfolyamokon

Évfolyam I. negyedév végén Félév végén III. negyedév
végén Tanév vége

1.

Szöveges értékelő
lap az 1. sz.

melléklet alapján.

Szöveges értékelő
lap az 1. sz.

melléklet alapján.

Szöveges értékelő
lap az 1. sz.

melléklet alapján.

Szöveges
értékelés a

bizonyítványban.
(1.sz. melléklet)

A tanév folyamán folyamatosan szöveges értékelés a naplóban, tájékoztatóban.

2.

Szöveges értékelő
lap a 2. sz.

melléklet alapján.

Szöveges értékelő
lap a 2. sz.

melléklet alapján.

Szöveges értékelő
lap a 3. sz.

melléklet alapján.

Érdemjeggyel
történő értékelés a
bizonyítványban.

Az első félévben folyamatosan
szöveges értékelés a naplóban,

tájékoztatóban.

A második félévben érdemjeggyel
történő értékelés a naplóban,

tájékoztatóban.

3-8.

Szülők írásbeli
tájékoztatása a
tájékoztató

füzeten keresztül.
(3. sz. melléklet)

Érdemjeggyel
történő értékelés a

tájékoztató
füzetben.

Szülők írásbeli
tájékoztatása a
tájékoztató

füzeten keresztül.
(3. sz. melléklet)

Érdemjeggyel
történő értékelés a
bizonyítványban.

A tanév folyamán érdemjeggyel történő értékelés a naplóban, tájékoztatóban.
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2.9. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának
értékelésben betöltött szerepe, súlya

2.9.1. Az írásbeli beszámoltatások formái

Év eleji felmérő: Év eleji ismétlés után az előző tanév anyagából. -> Diagnosztikus értékelés,

mely arról ad információt, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés – oktatás adott

szakaszát. A tanuló erre érdemjegyet nem kap, százalékos formában értékeljük.

Dolgozat: Kisebb 3-4 óra tananyag részből. Ezt nem kell részösszefoglaló órának megelőznie.

Érdemjeggyel zárul.

Formatív értékelés: A tanítási folyamat közbeni irányítást, segítést szolgálja. Nem minősít,

hanem a tanulási sikereket erősíti meg, tanulási hibákat tárja fel. A felmérést gyakorló órák követik.

Minden elvárható tudáselemre kiterjedő legyen, jelezze, hogy mit tudnak, és mit nem tudnak a

tanulók. Az eredmény arra ad útmutatást, hogy mit kell gyakorolni. Nem osztályozható.

Témazáró dolgozat: Megelőzi összefoglaló óra, egy héttel előbb be kell jelenteni. Az

értékelése hangsúlyos szerepet tölt be, a félévi és év végi osztályzatok kialakításában. Piros jeggyel

kerül a naplóba.

Röpdolgozat: Időtartama nem egész tanórás, annyi, mint egy szóbeli felelet. Értékelés

érdemjeggyel.

Év végi felmérő: A továbbhaladáshoz szükséges követelményekről számonkérés.

Érdemjegyet nem kap, százalékosan értékeljük.

2.9.2. Az írásbeli beszámoltatások rendje

Témazáró dolgozat írásának idejét a pedagógus előre közöli a tanulókkal. A dolgozaton fel

kell tüntetni előre, hogy az értékelés milyen ponthatárokon változik, és a javítás ennek alapján

történik. A dolgozatot 1 évig meg kell őrizni!
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A többi írásbeli számonkérés bejelentése a pedagógusra van bízva, alsó tagozatban – betartva

a fokozatosság elvét.

2.9.3. Általános tudnivalók

A leírtakat 2004. szeptember 01-jétől alkalmazzuk a 2.osztálytól felmenő rendszerben a

8.osztályban tanuló gyermekekig.

A 2004.szemtemberében induló 1.osztályosokat – szöveges formában értékeljük, amíg a

4.osztály félévét elérik.

Az írásbeli számonkérést a pedagógus helyesírásilag is javítja, de ezek a hibák a tartalmi

jegybe nem számolnak be.

Egy tanítási napon belül – lehetőleg – csak 2 témazáró dolgozat írattatható, melyet a

pedagógusnak 10 munkanapon belül kell kijavítani.

2.10. Az ellenőrzés

Fajtái:

 szóbeli feleltetés,

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,

 írásbeli számonkérési formák:

- írásbeli felelet (egy anyagrészből),

- beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,

- röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),

- dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),

- témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással

előkészített, teljes témakört felölelő).

 a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő

mozgásforma előadása) ellenőrzése.

Funkciói:

 folyamatos munkára készteti a tanulókat,
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 folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály)

adott anyagrészből elért tudásszintjéről,

 a tanulók reális önértékelésének eszköze.

Elvek:

 Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.

 Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.

 A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség

fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek

tenni (illetve tehetnek).

 A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal

élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük.

 A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni,

javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul

„jegyszerző” funkciója mögött.
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2.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli – szóbeli feladatok
meghatározásának elvei, korlátai

2.11.1. A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata

A „házi feladat” céljai:

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;

 készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában;

 alkotómunkát végezni valamely témában.

Elvek:

 Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy

a tanulónak naponta 4-6 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően

megoldandó feladatot.

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló

képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi

feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére /elkészítésére/

megtanulására mindenki képes.)

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra

vonatkozóan) ellenőrizni kell.

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell

tenni a mulasztás okai szerint:

- nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául

szolgáló anyag nem értéséből fakad;

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján

kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el;

- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel.

 Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A

házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és

módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat

dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.
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 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik

óráról a másikra szokásos.

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy

internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz

készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat

(pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést,

illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

2.11.2. Délutáni feladatmegoldás az iskolában

2.11.2.1. Írásbeli feladatok a napköziben (1-4. évfolyam)

A napköziben, tanulószobán minden nap, az aznapi írásbeli és szóbeli feladatokat igyekszünk

elvégezni.

Írásbeli feladatok elvei:

Az írásbeli munkákat minőségileg, és mennyiségileg is ellenőrizzük, a hibákat javítatjuk, a

hiányzó feladatokat pótoltatjuk.

Írásbeli feladatok korlátai:

A délutáni elfoglaltságokon (szakkörök, szentmise, művészeti alapiskola tevékenységei) részt

vevő tanulók az elmaradt feladatokat otthon készítik el. Az írásbeli feladatokat ismeretmélyítés

céljából, gyakorlásra kapjanak a diákok, lehetőleg napi arányos megterheléssel. A feladatok

mennyisége igazodjon a tanulók terhelhetőségéhez.

Szóbeli feladatok elvei:

A napköziben a szóbeli feladatokat az írásbeli feladatok mennyiségétől függően tudjuk csak

elvégezni. Igyekszünk minden tanulót egyénileg olvastatni. A kötelező verseket határidőre

megtanuljuk, kikérdezzük.
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Szóbeli feladatok korlátai:

Ha a délutáni elfoglaltságok miatt nem sikerült a diákokat egyénileg olvastatni, kikérdezni,

ezt jelezzük az aznapi leckénél a tankönyvben, s otthon pótolni kell, ellenőrzése a szülőkre hárul.

2.11.2.2. Írásbeli feladatok a tanulószobán (5-8. évfolyam)

A tanulószobán minden nap az aznapi írásbeli és szóbeli leckét próbáljuk elvégezni, pénteken

is meg kell oldaniuk az összes feladatukat.

Minden tanulónak van egy „tanulószobás füzete”, ebbe írjuk fel a házi feladatokat. Ha kész a

leckéjük, ebben jelezzük, hogy melyik feladatot oldotta meg a tanuló, és aláírjuk.

Szóbeli feladatok elvei:

A magas gyermeklétszám miatt ezeket a feladatokat a tanulószobán ellenőrizni nem tudjuk,

de a „tanulószobás füzetben” jelöljük . A szülő ebből tudja, hogy milyen szóbeli leckéje van

gyermekének. A feladatok ellenőrzése így a szülőre hárul.

Szóbeli feladatok korlátai:

A tanulószobán nem tudjuk a verset, és az ismeretlen szavakat kikérdezni, mint a napköziben.

Írásbeli feladatok elvei:

A tanulószobán az írásbeli feladatokat a lehetőségekhez képest megoldjuk. A délutáni

fejlesztésekre, szakkörökre járóknak kimaradt leckéjüket otthon kell megoldaniuk. Ez a

„tanulószobás füzetben” jelölve van. A tanár nem ellenőrzi a minőségét a feladatoknak, csak a

mennyiségét, majd láttamozza.

Írásbeli feladatok korlátai:

Olyan feladatokat kell adni a tanulóknak, amit már tanult. (Elvileg önállóan meg tudja

csinálni a feladatot, kivétel a szorgalmi illetve a tudáspróba jellegű feladatok.)
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2.11.3. A hon-és népismeret, az erkölcs ill. hit és erkölcstan értékelése és
minősítése, beszámításuk az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe

Az erkölcs ill. hit és erkölcstan tantárgyat alsó tagozaton szövegesen értékeljük. A szöveges

értékelés kategóriái:

 nem teljesítette a követelményeket (az adott tanévben értékelő vizsgát kell tenni)

 megfelelt

 jól megfelelt

 kiválóan megfelelt.

A felső tagozaton az értékelési rendszerünknek megfelelőn osztályzatokat adunk.
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2.12. Mindennapos testnevelés megvalósításának módja

A mindennapos testedzés szervezeti keretei, programja

Az iskola a mindennapos testedzéshez szükséges időkeretét a kötelező és a nem kötelező

tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére és egyéb szervezési

feltételekkel biztosítja.

Alapvetően az 1-2-3. és 5-.6-7. osztályban a heti 5 kötelező testnevelés órát a következő

felbontásban biztosítjuk, majd felmenő rendszerben tovább.

Heti 5 testnevelésóra órarendileg és heti 1-1 sportkört szintén órarendben biztosítunk. Itt

alkalom nyílik a differenciált foglalkozásra, a tehetségfejlesztésre.

Ezen időkeretek mellett a napközi és tanulószoba alkalmával is lehetőséget biztosítunk a

testmozgásra napi 1-1- órában tanári irányítással.

2.13. A tanulók fizikai állapotának méréséhez használt módszerek

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának méréséhez az Oktatási Minisztérium 2000-ben

kiadott Dr. F. Mérey Ildikó főiskolai docens által kidolgozott Hungarofit teszteket alkalmazzuk 1-

8.osztályig.

Azért választottuk ezt a mérési módszert, mert ehhez adottak a helyi lehetőségeink. A

méréshez nincs szükség speciális sporteszközökre, nem időigényes, a próbarendszer megfelel a

tudományosság kritériumainak, objektíven méri és értékeli az egészség szempontjából

leglényegesebb kondicionálás képességeket, az aerob kapacitást, azon izomcsoportok erő-

állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenység során leggyakrabban használunk, és amelyek

gyengesége a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.

A fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményeket a tanév

elején és végén mérjük fel. A próbák elvégzése két héten belül történik. A mért eredményeket

táblázatban rögzítjük, az Útmutatóban közölt értékelési rendszer alapján pontozzuk.

Az elért összpontszámok alapján, az Útmutatóban adott minősítő kategóriákba soroljuk a

tanulókat.
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Az elért eredményeket, minősítő kategóriákat a tanulókkal együtt közösen értékeljük,

összehasonlítjuk az előző évek teljesítményével. A próbákat kiegészítő vizsgálatok, mérések követik:

testsúly-, testmagasság, pulzusszám mérése a próba előtt és után, esetenként iskolaorvosi vizsgálat.

A mérések gyakorlati haszna a következő:

 A felmérés eredménye lehetőségeket ad az egyénre szabott optimális megterhelés

megválasztására.

 Összehasonlítást ad a megadott követelményértékekhez viszonyítva.

 Felfedi a terhelhetőség szempontjából mutatkozó hiányosságokat, lehetővé teszi ezek

felszámolását.

 A rendszeres, időszakos ellenőrzés lehetőséget biztosít a hibák kiküszöbölésére.

 Fejleszti a tanulók akaratát, fegyelmét, önfegyelmét, önbecsülését.

 Összehasonlítási, viszonyítási alapot nyújt a tanuló korábbi, saját teljesítményéhez.

 Rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, erősíti a versenyszellemet.

 Összehasonlítást ad a megadott követelményértékekhez viszonyítva.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE,
ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA

Ez a pedagógiai program 2013. szeptember1-jétől érvényes. Rendelkezéseit első évben a

2013/14-es tanévtől az 1. és 5. évfolyamon kell, majd felmenő rendszerbe kell életbe léptetni.

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület

folyamatosan vizsgálja.

A pedagógiai program módosítása

A pedagógiai program módosítására:

 az iskola igazgatója,

 a nevelőtestület bármely tagja,

 a nevelők szakmai munkaközösségei,

 az iskola fenntartója,

 a szülői munkaközösség tehet javaslatot.
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A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó

jóváhagyásával válik érvényessé.

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell

bevezetni.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.

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

tekinthető meg:

 az iskola fenntartójánál,

 az iskola irattárában,

 az iskola nevelői szobájában,

 az iskola igazgatói szobájában,

 a könyvtárban,

 a www.petofiszállas.hu honlapon

http://www.petofisz�llas.hu


94

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS
JÓVÁHAGYÁSA

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat ……….év ………………….hó ……. .napján

tartott ülésen véleményezte, és elfogadásra javasolta.

……………….………………………

az iskolai diákönkormányzat vezetője

A pedagógiai programot a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége

a …………év …………………….hó ………. .napján tartott ülésen véleményezte és elfogadásra

javasolta.

……………………………………

az iskolai szülői munkaközösség elnöke

A pedagógiai programot a nevelőtestület a 2014. év aug. 30. napján tartott ülésén véleményezte és

elfogadásra javasolta.

Kelt: Petőfiszállás, 2014. aug. 30.

……..…………………………….

intézményvezető


