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Mottónk:
„Te vagy a csoda
Életünk minden másodperce az Univerzum új és egyedülálló pillanata, egy pillanat, mely soha
többé nem tér vissza.
Ezzel szemben mire tanítjuk gyermekeinket? Arra, hogy kettő meg kettő az négy, és hogy Párizs
Franciaország fővárosa.
Mikor tanítjuk meg őket arra, hogy mik valójában?
Mindegyiküknek azt kellene mondanunk:
- Tudod, mi vagy te? Csoda. Páratlan a magad nemében. Soha ezelőtt nem született hozzád
fogható. Csodálatos a lábad, a karod, az ügyes ujjaid, a mozgásod.
Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven. Képes vagy bármire. Igen, te vagy a
csoda. Vajon ha felnősz, tudsz –e majd ártani valakinek, aki éppolyan csoda, akárcsak te magad?
Mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeihez méltóvá tegyük.”
(Pablo Casals)

Pedagógiai alapelveink a társadalomban deklarált, a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott és a nevelőközösség által elfogadott értékekből kibontott célokra
épülnek.
A célok eléréséhez, az értékek hatékony közvetítéséhez, belsővé válásához is nagy segítséget
nyújt a nevelés-oktatás minden területére pozitív hatást gyakorló családias légkör, melyet iskolánk megőrizendő erényének tartunk.
Valljuk, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem összeköt, ha
lehetőséget ad az együttgondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az iskola azzal,
hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ tényezőivel való
együttélésre.
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I AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
I.1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI
I.1.1 ALAPELVEK
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A tudás és megszerzésének képessége érték.
Az egységes és differenciált pedagógiai tevékenységek megvalósítása. A tananyag elsajátításához
biztosítjuk az egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztést, lehetőséget a tehetséggondozásra és a
hátránykompenzálásra egyaránt.
A tanulói együttműködésen alapuló tanulásszervezés.
A kulcskompetenciák, az alapképességek, készségek kialakítása, fejlesztése, a tanulási képességek,
problémamegoldó képesség fejlesztése, a későbbi eredményes tanulás, a napjainkban megkerülhetetlenné váló „élethosszig való tanulás” megalapozása érdekében.
A hagyományos értékekre épülő, a gyermekszereteten, a gyermeki jogok tiszteletben tartásán
alapuló pedagógiai felfogás.
A magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereire és hagyományaira épülő nevelési alapelvek.
A szülők és a tanulók minden méltányolható szükségleteinek és elvárásainak való megfelelés.
A tanulók számára biztonságos, támogató légkör megteremtése.
Fontos számunkra, hogy tanulóink testileg és lelkileg egészségesek legyenek.
Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki.
Tiszteljük az alapvető emberi értékeket, és alapot adunk az erkölcsös emberi élethez.
Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit.
Öko-iskolai létünkből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való nevelés.

I.1.2 ÉRTÉKEK
I.1.2.1
Az iskolai nevelés során a műveltségi köröknek megfelelően készs égeket, képességeket fejlesztünk, ismereteket nyújtunk, de a középpontban
az értékképzés, értékmegőrzés, értékátadás történik.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklő‐
désre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket a
gyermekek elsajátítsák, s viselkedésüket, magatartásukat ez határozza meg.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy az értékek elsajátítását elősegítse. Ezt
szolgálják a pedagógiai program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Az értékek elsősorban a személyes mintákon keresztül hatnak.
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A nevelő-oktató munkánk során előtérbe kerülő értékek:
 humanizmus
 szeretet
 család
 tisztelet
 harmónia
 biztonság
 emberi szabadság
 tolerancia
 empátia
 demokrácia
 a hazához, nemzethez való kötődés
 nemzeti és európai hagyományrendszer vállalása
 az egészséges életmód iránti igény
 környezetvédelem
Egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a tanulók kulturális igényében felmerülő
értékrend fokozatosan távolodik az iskola által képviselt és közvetíteni próbáló értékvilágtól. Az
iskola jövője szempontjából fontos, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Fel kell, és
ki kell használni az új lehetőségeket, bővíteni kell módszertani eszközöket.
I.1.3 CÉLOK
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A tanulók személyiségének megismerése.
Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör megteremtése.
A játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és ké‐
pességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során.
Iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésé‐
re; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt.
Életkori sajátosságoknak megfelelő, korszerű ismereteket közvetítsünk.
A tanulók pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása.
Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének és ismeretnyújtási tevékenységének módosítása
annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés, aktív tanulás és az egyénre szabott tanulás
nagyobb teret kapjon a napi tevékenységben.
Mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba beépüljön a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, és hangsúlyossá váljanak a differenciált tanulásszervezési eljárások.
Az iskolai projektnapokon több tudományterülettel találkozzanak diákjaink a foglalkozások,
tanórák keretében.
Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fejlesztése.
A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése.
Egy idegen nyelv alkalmazásszintű megtanítása.
A korszerű informatikai eszközök használatának etikus megtanítása.
A tanórák során hangsúlyossá váljon a digitális tudástartalmak kritikus használata.
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

A tanulók önálló, de kíváncsiságán alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének kialakí‐
tása.
Esélyegyenlőséget biztosítsunk.
Mindenki számára a tudás értékké válhasson.
Önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes fiatalokat neveljünk.
Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás iránti tolerancia, emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való közvetí‐
tése számukra.
Neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képessé‐
gű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket, miközben hangsúlyozott a tolerancia,
egymás elfogadása.
Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók testi épségének megóvása.
Bizalmon, és elfogadáson alapuló pedagógus-diák, pedagógus-szülő kapcsolat kialakítása.
A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása.
Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítása, az
„egészségtudatos” magatartás megalapozása.
A környezetvédelem fontosságának tudatosítása a gyerekekben, a környezet iránti érzelmi
kötődés kialakítása.
Tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt.
A múltunk, a hagyományaink, nemzeti hovatartozásunk ismeretére, megőrzésére neveljünk.
Tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – készítsük fel
a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.
Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, a nemzeti kultúrkincsünk
alapja, a néphagyományok éltetése.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor
legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az
embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus, így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó
létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás egészében evidenciának kell lennie.
A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az egész
életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségével.
Erkölcsi nevelés: Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai
alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuve6

‐
‐

‐

‐

renitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni
küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni,
feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. Az iskola
minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén –
Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.
Készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására.
A testi és lelki egészségre nevelés. Fenntarthatóság, környezettudatosság: A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és
műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Olyan magatartás határozza
meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az
alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. A természettudomá‐
nyos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés terén a
jelen kutatásainak aspektusai és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.
Gazdasági és pénzügyi nevelés: A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető
vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a
megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a
testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén.
Értékelés minél sokrétűbb alkalmazása, kiemelten a fejlesztő-, ösztönző és önértékelést. az
életkori sajátosságok figyelembevételével.

KIEMELT CÉLJAINK:
ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK:
Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola, 2012-ben az örökös Ökoiskola címet. Ebből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való nevelés, amely áthatja mindennapjainkat. Munkánkat a Magyarországi
Ökoiskolák kritériumrendszerének, a partnerek igényeinek és az iskola szükségleteinek figyelembevételével végezzük.

AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSA ISKOLÁNKBAN:
Angol nyelvtanításunknak célja, hogy mindenkinek képességei szerint lehetősége legyen minél
jobban elsajátítani az élő idegen nyelvet, a tanulóink kommunikációs készsége fejlődjön. E célt
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szolgálja a választható keretek között első osztálytól bevezetett nyelvoktatás. Mivel a gyerekek
kisgyermek korban a legfogékonyabbak, ezért első három évfolyamon megtámogatjuk az oktatást, a vegyes nyelvhasználatú rajzórákkal. Negyediktől pedig nívócsoportos oktatásban, egy csoport számára emelt óraszámban folytatjuk a tanítást.
HAGYOMÁNYÁPOLÁS:
Célunk, az iskola történetének és hagyományainak ápolása programjainkon keresztül. Feladatunk, hogy a tanulóinkban kialakítsuk a gyökerek iránti kötődéseket, a hagyományokkal való
együttélést és azok tiszteletét. Mindezt elősegíti az, hogy iskolánkban több generáción keresztül
tanultak itt a környék lakói.
A Rácvárosi és Istenkúti Óvodából hozzánk kerülő gyerekek hozzák magukkal a népi hagyomá‐
nyok ápolását. Iskolánkban erre építünk alsó tagozaton, a napközis foglalkozásokon, a jeles napokra emlékezve.
Ugyanakkor a nemzeti hagyományainkról sem felejtkezhetünk el. Célunk, hogy tanulóink ismerjék a nemzeti és egyéb ünnepeink történelmi vonatkozásait, kialakítsuk bennük az ünnepekhez
kapcsolódó magatartásformákat. Iskolai keretek között szervezzük meg bevonásukkal a megemlékezéseket. Diákjaink lehetőséget kapnak ugyanakkor a hagyományteremtésre is.
A VILÁGÖRÖKSÉG ÉS NEMZETI ÉRTÉKEINK MEGISMERTETÉSE:
Városunkat az ókeresztény emlékek a világörökség részévé tették. Iskolánk pedagógusai feladatuknak tekintik, hogy a Világörökséggé nyilvánított helyszíneket és ezen belül a pécsi ókeresztény
emlékeket megismertessék tanulóinkkal. A helyi tanterveinkben, elsősorban 4-8. osztályos tanulóink számára készített tanmeneteinkben jelennek meg e témák. Természetesen a humán és a
földrajz tárgyakat tanítók tudják a legjobban megtalálni a kapcsolódási területeket. Szeretnénk,
ha iskolánk tanulói rendelkeznének egy többletismerettel: olyan városban élnek és tanulnak,
mely a világörökség része, ezt gondozni, őrizni mindannyiunk közös felelőssége! Ugyanakkor az
ország más területein lévő nemzeti, történelmi, a magyarság múltjához kapcsolódó értékeket is
ismerjék, lehetőség szerint meglátogathassák tanulóink.
– A világörökség városában lakó tanulóink ismerjék meg városuk korabeli történetét és lakóit.
– Történeti áttekintésen keresztül jussanak el a városban található ókeresztény emlékekig.
– Tudatosuljon bennük, hogy a világörökségi címmel jogok és kötelességek járnak együtt.
– Lássák be, hogy a műemlékek védelme fontos, ismerjék meg a világörökség védelmének
feladatait!
– Pécs múltja, történelme iránti tisztelet alakuljon ki, az aktív „tükeség” fejlődjön.
– Tanulóinknak olyan szemlélete legyen, amely a hagyománytiszteletre építve hozzájárul
ahhoz, hogy figyeljenek a jelen értékeire, s hogy fontos ezek átörökítése az utókorra.
– Megszerzett ismereteket kreatívan, tevékenység központúan használják fel.
– A világ és Magyarország világörökségi helyszíneit ismerjék meg.
– Iskolánk névadójának megismerése.
– A határon túli magyarság értékeinek megismertetése.
– Helyünk az Európai Unióban.

I.1.4 FELADATOK
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Lehetőség szerint már az intézménybe lépéskor, és a felsőbb évfolyamba kerüléskor tájékozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi körülmé‐
nyeiről.
Akkor tekintjük sikeresnek, ha bemeneti mérés és a hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata ezt igazolja.
A feladatot akkor oldottuk meg, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közösségbe,
tanulmányi eredménye, személyiségfejlődésének üteme megfelel a képességeinek.
Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások
elsajátítására, tudatosítására.
Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés feltételeit, és beépíteni elemeit az intézmény tevé‐
kenységébe.
Feladatunkat akkor oldottuk meg eredményesen, ha a tantestület módszertani eszköztá‐
rában folyamatosan megjelennek a kompetenciafejlesztés elemei.
A gyermekeknek biztosítani kell a tudáshoz és a tanuláshoz szükséges alap- és kulcskompetenciák elsajátításához vezető utat. Olyan kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik
az ismeretek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását.
Munkánk eredményes, ha a gyermekek jelentős része képes
 céljai elérése érdekében helyesen kommunikál, rendelkezik a szükséges tantárgyi
szakszókinccsel,
 a megszerzett ismereteit a mindennapi életben kreatívan hasznosítani,
 problémáinak megoldáshoz képes együttműködni,
 a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan és kritikusan használja,
 hétköznapi beszédhelyzetekben, iskolánk befejezésekor idegen nyelven megértetni
magát.
Munkánk eredményességét jelezni fogja az országos kompetenciaméréseken elért teljesítmény, valamint középiskolák visszajelzései is.
Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következtében a
tanulók szívesebben járnak iskolába, nő a teljesítményük, partnereink elégedettsége növekszik.
Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része
 szeret iskolába járni
 képes az elvárásoknak megfelelően teljesíteni.
Munkánk eredményességét jelezni fogják a partneri igény-, és elégedettségmérés eredményei is.
A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik.
Munkánk eredményes, ha
 a pedagógusok és diákok használják az IKT (Információs és Kommunikációs Technoló‐
giák) eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában.
 a gyermekek megismerik az IKT eszközök használatát és a Netikettet , lehetőség szerint képessé váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére.
 a gyermekek nagy része eszközként használja a digitális eszközöket, internetet tudá‐
sának gyarapítására.
A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, szegregáció-mentes együttnevelési környezet
kialakítása, a lemorzsolódás csökkentése és a differenciált foglalkozás megvalósítása.
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Munkánk akkor eredményes, ha
 az előítéletes megnyilatkozásokat a tanítók és pedagógusok elutasítják.
 a differenciált képességfejlesztés megvalósul.
A diákok képesek kapcsolataikban a kulturált viselkedési szabályok betartására, egymás tolerálására és elfogadására.
Munkánk akkor eredményes, ha
 a diákok között csökken a konfliktusok száma
 az egymás közötti vitás eseteket tanulóink képesek megoldani erőszak nélkül,
 tanulóink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus esetén.
Diákjainkban elő kell segíteni a reális énkép kialakítását, ami lehetővé teszi a sikeres pályavá‐
lasztást.
Feladatunkat eredményesen oldottuk meg, ha
 tanulóink tudatában vannak képességeiknek,
 érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak.
Ki kell alakítani tanulóinkban, rajtuk keresztül családjaikban is az egészséges életmód iránti
igényt.
Munkánk akkor sikeres, ha
 a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és italokat,
 tanulóink minden nap végeznek testmozgást,
 felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak megfelelő és
folyamatosan fejlődik,
 diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket.
El kell érnünk, hogy tanulóink igényesek legyenek az őket körülvevő környezet iránt.
A feladatot akkor oldottuk meg, ha
 az iskolai környezetükben biztonságban és jól érezzék magukat
 a gyerekek nem szemetelnek, és nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más ezt teszi,
 a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az intézmé‐
nyünkben és azon kívül is.
Tanulóinkat meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szerepével
Európa kultúrájában.
Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk
 ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat,
 nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg,
 rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről,
 tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével.

KIEMELT FELADATAINK:
– A tanórai és egyéb foglalkozásokon a gyerekeket a folyamatok aktív részeseivé tegyük.
– Permanens motivációt biztosítunk.
– Tudatosítjuk a tevékenységek célját.
– Az öko-iskolai célok megvalósítása.
– Hatékony tanári kommunikációval változatos szemléltetést alkalmazunk.
– Differenciált szervezett, strukturált tanulási módokat alkalmazunk.
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– Olyan tanulási alkalmak biztosítása, amikor az ismeretek készség, ill. képesség szintű elsajátítására van lehetőség.
– Az angol nyelv képességszintű oktatása.
– Tanulói munkáltatást, együttműködést, önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítjuk, az
ehhez szükséges képességeket fejlesztjük.
– Gyakorlati életben alkalmazható tudást közvetítsünk.
– Az értékelés adekvát módjait folyamatos alkalmazzuk (diagnosztikus, formatív,
szummatív).
– Folyamatos teret biztosítunk az önértékelésre, önismeret kibontakoztatására.
– A tanulóink felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, következményeit.
– Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők pusztulása, káros szenvedélyek művelése).
– Az iskolai hagyományok ápolása.
– A Világörökségi program megvalósításával a haza, a szülőhely, a határon túli magyarság
múltjának és jelenének megismerését tesszük lehetővé. A nemzeti hagyományok ápolása,
megbecsülése az iskolai ünnepségeken való közreműködés és részvétel segítségével való‐
sulhat meg.
– Feladatunk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szükséges
ismereteket, rendelkezzenek a képességek és készségek megfelelő szintjével, képesek legyenek az önállóságra, mind a tanulásban, mind a döntéshozatalaikban.

I.1.5 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK



A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák.
Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások:
o napközi,
o tanulószoba,
o tehetséggondozó foglalkozások: szakkörök, énekkar, versenyek,
o fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások,
o iskolai sportkörök,
o könyvtár,
o rendezvények, műsorok,
o iskolán kívüli tanórák, terepgyakorlatok, múzeumlátogatások, kirándulások,
o erdei iskola (a szülőkkel történő egyeztetéstől függően),
o táborozások,
o projektnapok,
o külső kapcsolatok,
o lehetőség szerint kirándulások (Határtalanul),
o Lázár Ervin Program.



Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátossá‐
gaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat személyre
szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez.
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Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos viszszacsatolás, értékelés.
A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk.
A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési eljárá‐
sokat.
Szorgalmazzuk a tantárgyi koncentráció magasszintű érvényesülése érdekében a tanárok
együttműködését.
Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadidejüket
(bábszínház, színház, hangverseny, kiállítás, múzeumlátogatás, mozi, könyvtár, kulturális- és
sportesemények látogatása, túrák, kirándulások).
Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és a tanulmányi kirándulá‐
sok is.
Az újonnan megismert eszközök, eljárások (tantárgy tömbösítés, témahét, projekt, IKT eszközök, erdei iskola) alkalmazása, az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során. Olyan
IKT eszközökkel készített tanulói produktumok elvárása, amelyek közös együttműködés
eredményeképpen jöhetnek létre.

I.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
A tanulói személyiséget fejleszteni nevelő-oktató munkánk minden pillanatában tudunk. Ehhez
ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználatlanul egyetlen
lehetőséget sem a fejlesztésre.
 A pedagógusok folyamatos önképzéssel naprakész tudással rendelkezzenek, mellyel hozzájá‐
rulnak tanítványaik személyiségének, valamint az osztályközösségek fejlesztéséhez.
 Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai között elfoglalt
helyét, és folyamatosan nyomon követjük szociális kapcsolatrendszerét.
 Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki.
 A gyerekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot teremtünk számukra.
 A tanulók értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel fejlesztjük, elő‐
térbe helyezzük a kooperatív módszerek alkalmazását.
 Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését.
 Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési és a szociális és életviteli kompetenciáit.
 Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire, a gyermekek megismerési vágyát, kí‐
váncsiságát ébren tartjuk, motiváljuk.
 A gyerekeket az egészséges életmódra és a természet szeretetére, védelmére neveljük.
 Arra neveljük őket, hogy elfogadják, és tartsák tiszteletben a másságot.
 Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk, és
fejlesztő értékelést alkalmazunk.

I.3 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok iskolánk alapvetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének megóvása, a folyamatos egészségnevelési tevékenység. Ezt az
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irányelvet alkalmazva dolgoztuk ki iskolánk egészségfejlesztési programját, amelynek kulcsterületeiként tekintünk a következő feladatokra:
- a családi életre nevelés,
- a mentális betegségek megelőzése,
- az aktív testmozgás, és a mozgásszervi betegségek csökkentése,
- az egészséges táplálkozásra nevelés,
- a dohányzás megelőzése,
- az alkohol- és a drogprevenció,
- az elemi elsősegélynyújtás szabályainak elméleti és gyakorlati elsajátítása.
Fontosnak tartjuk az emberi szervezet működésével és a betegségek kialakulásával kapcsolatos ismeretek bővítését, a biológiai ismeretek elmélyítését, saját szervezetünk megismerését. Ezen ismeretek használata elősegíti a prevenciós munkát. Az iskola nevelési programjának részeként direkt és indirekt módon szeretnénk tovább folytatni az egészséges életmódra
nevelést, a szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, kábítószer-használat) elleni küzdelmet. A betegségek megelőzésében, az egészséget támogató magatartás formálásában az iskolaorvos a szűrővizsgálatok alkalmával aktívan és folyamatosan részt vesz, probléma esetén
szülővel, osztályfőnökkel, iskolavezetéssel, társszakemberekkel a szükséges lépéseket megteszi.

I.4 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, képességeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik.
Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös tevé‐
kenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek egyaránt szerephez jut.
 Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat, társaikat és nevelőiket. Tudjanak
együtt dolgozni, és a felmerülő konfliktusokat megfelelően kezelni.
 Megalapozzuk az önálló véleményformálás és véleménynyilvánítás képességét.
 Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját.
 A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások létezésének elfogadására neveljük őket.
 A beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó, megértő és segítőkész magatartást alakítunk ki a gyerekekben.
 Arra neveljük tanulóinkat, hogy kötelességeiket végezzék el és éljenek jogaikkal.
 A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, érdekeik képviseletére és védelmére, az
információk közvetítésére diákönkormányzatot hoznak létre.
 Az IKT alkalmazások szorgalmazása a közösségi eredmények, események, feladatok elérésére
az intézményi honlapon.
 Az új módszerek, eljárások, pl.: témahét, projekt hozzájárulhatnak az együttműködés, közösségalakítás fejlesztéséhez.
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I.5 AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK PARTNERI KAPCSOLATTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS FORMÁK
I.5.1 AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A gyermek harmonikus fejlődése és eredményes tanulmányi munkája érdekében kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő együttműködésre van szükség.
Az együttműködés formái:
 szülői értekezlet,
 fogadó óra,
 a szülői szervezetek megbeszélései,
 diákönkormányzati megbeszélések,
 egyéni kapcsolattartás,
 nyílt nap, nyílt tanóra,
 családlátogatás szükség esetén,
 esetmegbeszélések,
 iskolai és iskolán kívüli közös programok.
Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei:
 Az együttműködés formáit a gyerekek és a szülők változó igényeinek és elvárásainak megfelelően igyekszünk bővíteni és fejleszteni. Ha igény merül fel, az együttműködésre újabb alkalmakat biztosítunk (rendkívüli szülői értekezlet, szakmai előadás szülőknek, pályaválasztási
tanácsadás, üzemlátogatás, tanár-diák fórum, jótékonysági bál, kirándulás).
 A pedagógusok együttműködését folyamatosan fejlesztjük: megismerjük, megvitatjuk egymás jó gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan megosztjuk egymással, szakmai
napokat szervezünk.
 Az új pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazása lehetőséget nyújt a pedagógus-tanuló,
a pedagógus-szülő és a tanuló-tanuló viszony korszerű formáinak kialakításához.

I.5.2 A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI
Feladatunknak tartjuk a gyermek- és partnerközpontú működést, a családias légkör megőrzését,
miközben az iskola lakókörzetére is figyelemmel vagyunk. Ennek érdekében minden évben szá‐
mos programot szervezünk, melyeken a szülőket és a lakókörnyezetünkben élőket is szívesen
látjuk.
Olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, amely feltétele és garanciája a vélemények nyílt,
őszinte megfogalmazásának, amelyben megteremtődnek az együttműködés lehetőségei. Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére, véleményére is épít, és
figyelembe veszi a szülői érdekeket is.
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A gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele a szülő és a pedagó‐
gus koordinált, aktív együttműködése, melybe szükség esetén partnereink segítségét is igénybe
vesszük.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
 Szülői munkaközösség gyűlései
 Családlátogatások (szükség szerint)
 Szülői értekezletek
 Fogadó órák
 Közös Fórumok
 Nyílt tanítási napok
 Rendezvények, programok alkalmával
 Az iskola területén végzett közös munka
 Személyes beszélgetések
 Online kapcsolattartási formák
 Iskolai honlap
 KRÉTA e-napló
A tanulókkal való kapcsolattartás formái:
 Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Diákközgyűlés
 Iskolagyűlés
 Diákönkormányzat
 Online kapcsolattartási formák
 Iskolai honlap
 KRÉTA e-napló

A pedagógusokkal való kapcsolattartás formái:
 Értekezletek, megbeszélések alkalmával
 Rendezvények, programok alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Szakmai továbbképzések
 Online kapcsolattartási formák
 Szakmai napok
 Iskolai honlap
 Faliújság, hirdetmények
Egyéb partnerekkel való kapcsolattartás formái:
 Értekezletek, megbeszélések alkalmával
 Rendezvények, programok alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Online kapcsolattartási formák
 Iskolai honlap
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I.6 A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI
Pedagógusként:
 Munkáját a 2011. CXC. köznevelési törvény, a 20/2012. EMMI rendelet, valamint a
326/2013 Kormányrendelet, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján végzi.
 Tudása legjavával részt vesz az iskola Pedagógiai programjának megvalósításában és az
éves munkatervében megfogalmazott célok elérésében, aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken.
 Munkájához a NAT, a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv és az osztály képességei alapján
tanévkezdéskor tanmenetet készít, melyben tervezi tantárgyának tanévi ütemezését, idő‐
keretét, feladatait.
 Munkája során felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, biztonságá‐
ért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért.
 A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásban együttmű‐
ködik a szülővel (szülői értekezlet, fogadóóra, más esetekben tanítási időben, előre egyeztetett időpontban).
 Munkájára vonatkozó feladatait igazgatójától kapja a tanévre érvényes tantárgyfelosztás
alapján.
 A helyi tanterv szerint magas színvonalú pedagógiai munkát végez.
 Megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és taneszközöket.
 Tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új eredményeket, a különböző pedagógiai
szakmunkákat (könyvek, folyóiratok, weboldalak), a hazai tantárgy-pedagógiaikutatásokat
és fejlesztéseket.
 A tanítási órákra korszerű, változatos pedagógiai módszerekkel készül.
 A tanév programjának megfelelően, munkaköréhez kapcsolódó szakmai tanácskozáson,
értekezleteken vesz részt.
 Adminisztrációs munkája naprakész.
 Írásbeli munkájának külalakjára különös gondot fordít.
 Részt vesz a leltározásban, szertárát, tanításhoz szükséges tankönyveit, munkafüzeteit,
egyéb dokumentumait rendben tartja.
 Óvja az iskola, a tanterem felszerelését. Szakmai felelősséggel tartozik a rábízott taneszközök, technikai eszközök megóvásáért, üzemképes állapotban tartásáért, használatáért.
 Feladata a munkavédelmi balesetvédelmi szabályok betartása és betartatása.
 Tervezi, javaslatot tehet az eszközbeszerzésre.
 Szemléltető eszközöket, iskolai és tantermi dekorációt készít, a szükséges javításokat jelzi.
 Együttműködik a munkaközösség vezetőkkel, kollégákkal.
 Munkájáról, tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget.
 Közreműködik az oktató-nevelő munkáját érintő mérésben, értékelésben.
 Figyelemmel kíséri
- a tanuló személyiségének fejlődését,
- a kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat, közreműködik a tehetséggondozásban.
- beilleszkedési-tanulási nehézséggel küzdő tanulókat,
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a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkáját,
felméri a fejlesztésre szoruló tanulókat, és segíti a felzárkóztatást.
Munkakörében törekszik az újítási és ésszerűsítési megoldások bevezetésére, különösen a
költségek csökkentésére, takarékosságra, környezetkímélő megoldásokra.
Tanítványait a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatja, az iskolai és az iskolán kívüli
környezet tisztaságának megőrzésére és védelmére tanítja.
A KRÉTA e-naplót naprakészen vezeti.
Ügyel a pontos tanórakezdésre, majd a tanóra végén a pontos befejezésre.
Tanóráit felkészülten, eredményesen megtartja.
Tanóra alatt ügyel a tanterem berendezésére, tisztaságára, megakadályozza a rongálást.
Az első tanítási óra előtt és a tanórák közötti szünetekben a tanulók felügyeletével, a kö‐
vetkező tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat lát el.
A teljes munkaidő többi részében a nevelő és oktató munkával összefüggő feladatokat
végez: felkészül a tanítási órákra, tanórán kívüli foglalkozásokra, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevé‐
kenységet, továbbá ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő
feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét: részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális- és sport életének megszervezésében, a tanuló-, és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, esetenként a tanulói étkeztetésben.
A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el, azokat bizalmasan kezeli figyelembe véve a Kjt. erre vonatkozó fejezeteit,
Részt vesz a tantestületi értekezleteken, fórumokon és aktívan törekszik az intézményi cél
megvalósítására.
Köteles a személyi adataiban történt változást bejelenteni 3 munkanapon belül.

Tanítóként további feladata:
 osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről,
 a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, szöveges
értékeléssel minősíti, az értékelésről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesíti,
 az osztály órarendjét elkészíti,
 a tanulók füzetét írásbeli számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat,
 rendszeresen füzetet ellenőriz,
 az egységes pedagógiai ráhatás érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a napközis
nevelővel.
 a tanítás végén konzultál a napközis nevelővel és átadja a napközibe járó tanulókat.
Tanárként további feladata:
 oktató-nevelő munkájával tanulói számára korszerű tudást biztosít,
 őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolatot alakít ki és törekszik annak megerősítésére,
 ellenőrzi a tanulók felszerelését,
 számba veszi a tanulóinak szánt ajánlott irodalmat,
 szakterülete fejlesztésére irodalomjegyzéket nyújt be a könyvtárosnak,
 gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyekre, felvételikre felkészítés,
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ismerteti a versenyzési, pályázati, levelezős feladat megoldási lehetőségeket és ösztönzi
tanítványait a megmérettetésre,
szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket (mozi, színház,
könyvtár, múzeumlátogatás stb.),
közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok szervezésében, versenyek lebonyolításában,
a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztá1yzattal, és/vagy írásbeli értékeléssel minősíti.
gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) érdemjegye legyen, ezt a haladási naplóba, ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe beírja.
a követelményrendszer alapján megalapozott, értékálló, a tantervi követelményeket és a
tanuló egyéni képességeit egyaránt figyelembe vevő osztályzatok kialakítására törekszik.
(Az érdemjegy illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.)
elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló számára segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat,
a tanulók dolgozatait 1 évig megőrzi,
szükség szerint részt vesz szaktárgyai iskolai és magasabb szintű tanulmányi versenyeinek
lebonyolításában, előkészítésében,

I.6.1 AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI













Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki.
Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb pedagógiai munkát tudjon az osztályban vé‐
gezni, szükséges minél jobban megismerni tanítványai személyiségét.
Osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről,
A személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli
tanulóit.
Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.
Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait
oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel és intézményekkel.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki tanmenet.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Kü‐
lönös gondot fordít a tehetséges és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítésére.
Figyelemmel kíséri és pontosan vezeti a tanulók mulasztását, hiányzását, okát. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Folyamatosan nyomon követi az igazolatlan mulasztások számát, szükség esetén értesíti az intézményvezetést.
Rendszeresen minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. Az értékeléshez kikéri az osztályban tanító tanárok észrevételeit, javaslatait.
A félév és tanév vége előtt másfél hónappal átnézi a tanulók érdemjegyeit, gondoskodik
naplóba beírásáról, gyenge teljesítmény esetén írásban értesíti a szülőket.
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Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola tanórai és tanórán kívüli feladatairól, programjairól, közreműködik azok megszervezésében.
Javaslatot tesz, a tanulók véleményét figyelembe véve, a tanulók jutalmazására, kitüntetésére.
Felelősséggel tartozik az osztályközösség tantermének rendjéért, tisztaságáért, állagának
megóvásáért.
Segíti a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban.

I.7 KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
I.7.1 A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ TANULÓK SEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
A magatartási és beilleszkedési nehézséggel rendelkező gyermekek gyakran kudarcnak vannak
kitéve tanulmányaik során.
 A pedagógusok beazonosítják az érintett gyermekeket, szükség esetén Szakértői Bizottsághoz irányítják.
 Pedagógusi munkánkat a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően végezzük.
 A gyerekek családjával folyamatosan együttműködünk.
 Segítségül kérjük az iskola pszichológust, szociális segítő kollégát az esetmegbeszélésekhez,
vizsgálatkéréshez.
 Szükség esetén külső intézmények szakembereihez fordulunk.
I.7.2 AZ SNI-S TANULÓK SEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, segítése kiemelt feladat az iskolában.
Intézményünk olyan elfogadó környezet kialakítására törekszik, ami az SNI-s gyermekek erényeit,
sikeres próbálkozásait értékeli, másságukat elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség állapotukhoz igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és az SNI-s gyermekek harmonikus személyiségfejlődését eredményezi.
A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe vesszük az egyes tanulók sajátos nevelé‐
si igényeit, sérülés specifikus szükségleteit és a mindezek érvényét szerzik az egyedi sajátossá‐
gokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazása.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének célja:
 A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük specifikus szempontú támogatása.
 Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátásban részesüljön, mint más gyermek problémája figyelembe vétele mellett.
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Iskolai fejlesztésüket, tanításukat az OH által kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei című dokumentum alapján végezzük az egyéni igényeknek megfelelően.
Feladatunknak tartjuk:
 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtást.
 Az együttműködés formáinak kialakítását, rögzítését.
 A SNI-s tanuló megfigyelését, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezését, team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján.
 A fejlesztés tervezését tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással –
a gyógypedagógus segítségével.
 A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzését, felhasználásukat, beemelésük ütemezését a gyógypedagógus irányításával.
 A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározását, rögzítését - együttesen kialakí‐
tott vélemény szerint – a szülő bevonásával. Tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi
neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve.
 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai felkészítését,
folyamatos továbbképzésen való részvételt, valamint a szakmai anyagok igénybevételét.
 A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakirányú végzettségű pedagógusok vezetésével, szükség esetén utazó pedagógussal.
I.7.3 A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK, A TANULÁSI KUDARCCAL VESZÉLYEZTETETT GYERMEKEK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM
Bárki rászorulhat segítségre. Minden szokványostól eltérő jelzés, mely a gyermek tanulmányi
előmenetelében vagy a magatartásában jelentkezik, egyéni elbírálást igényel. Fontosnak tartjuk,
hogy a tanulási kudarcokat ideje korán felismerjük és megtegyük a szükséges lépéseket.
Minden tanulónak biztosítanunk kell az eredményes és örömteli ismeretszerzést.
 Ennek érdekében feltárjuk a tanulási kudarc vagy a tanulási kudarccal való veszélyeztetettség
tényét, lehetséges okait és igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani.
 Indokolt esetben a szülőknek külső szakmai segítség igénybevételét javasoljuk.
 A problémák ismeretében azon dolgozunk, hogy minden gyermek a képességeinek megfelelő
legjobb teljesítményt érhesse el.
 A tanórákon egyénre szabott módszereket alkalmazunk, és diákjainknak megtanítjuk a szá‐
mukra legeredményesebb tanulási technikákat.
 Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása a felzárkóztató
tevékenységek megszervezésében.
Csoportmunkák: kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazásával a tanórák eredményességének biztosítása.
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I.7.4 A TEHETSÉG, ÉS KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
Hiszünk abban, hogy minden gyerek valamiben képes sikereket elérni. A tehetséggondozás lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, készségek magas
szintű kibontakoztatására, versenyekre való eredményes felkészülésre.
A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

iskolai tanítási órákon /a képességeknek megfelelő feladatokat adunk/,
emelt óraszámú oktatás keretein belül,
kiscsoportos foglalkozásokon /csoportbontás, nívócsoport/
szakköri munka keretében,
tanulmányi versenyeken,
tanulói pályázatokon,
iskolai kiállítások rendszeres szervezése,
sportversenyeken,
egyéni foglalkozásokon,
rendezvényeken,
műsorokon.

A választható foglalkozásokról az iskolák minden tanév végén tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A szülők írásban, aláírásukkal ellátva jelzik az iskola vezetőjének, hogy gyermekük a következő tanévben mely választható foglakozásokon kíván részt venni. A választott foglalkozásokon
való részvétel egész tanévben kötelező.
Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása tanórai és tanórán
kívüli foglalkozásokon.
Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük kibontakozásához bármely tantárgyból.
Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtanítását. Irá‐
nyítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és dráma-játékokat a tananyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családokat is.
A tanórákon kívüli foglalkozások segítik tanulóinkat, hogy átlagon felüli képességeik teret nyerjenek, hogy elismerést szerezzenek, ezáltal sikerélményhez jussanak. Hagyománnyá vált, hogy jelenlegi és volt tanítványaink munkáiból, iskolai kiállításokat szervezünk. Az Eck Imre Alapfokú
Művészeti Iskolával való együttműködésünk lehetővé teszi, hogy tanulóink igénybe vegyék foglalkozásaikat helyben.
Természetesen nem zárjuk ki a kevésbé tehetséges vagy átlagos képességekkel rendelkező tanulók részvételét sem a tehetséggondozó foglalkozásokról.
Saját szervezésű versenyeink nemcsak az iskolán belüli megmérettetést teszik lehetővé, hanem
városi szinten is. Ilyenek a városi Történelem verseny, a Brit civilizációs verseny, Természettudományos komplex városi vetélkedő.
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I.8 A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység irányítása az iskolavezetés feladata, szoros együttműködésben az osztályfőnökökkel,
pedagógusokkal. Munkájukat az iskolai védőnők is segítik.
 Az osztályfőnökök minden tanév elején nyilvántartásba veszik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felmérés eredménye alapján megteszik javaslataikat
a további teendőkre.
 A tanuló, vagy a pedagógus által jelzett gondok megoldása érdekében az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, és igyekszik segíteni.
 Az iskolavezetés folyamatos kapcsolatot tart a külső segítőkkel: nevelési tanácsadóval, gyermek ideggondozóval, logopédiával, gyámhatósággal, szociális központokkal és gyermekjóléti
szolgálatokkal.
 Az osztályfőnök lehetőség szerint részt vesz a gyermekjóléti szolgálatok tanulóinkat érintő
esetmegbeszélésein.
 Tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről,
ezek címét és telefonszámát jól látható helyen tesszük közzé.
 Tájékoztatja a szülőket az igényelhető szociális kedvezményekről.
I.8.1 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ISKOLAI KEZELÉSE
Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az iskolának
és a társadalomnak. Ennek érdekében:
 Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét.
 Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni gondjairól.
 Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és eredményes
iskolai munkájához, szocializációjához.
 Tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről.
 Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a család szociális helyzetének alakulását,
szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy hatóság segítségét kéri.
 A szociális kompetencia fejlesztése, mely segíti a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, empátia,
együttélés alapjainak megteremtését.
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I.9 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, az intézményi döntési folyamatokban
való részvételére a Diákönkormányzatok működtetésével kerül sor.
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a pedagógusirányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját
ügyeiket, megtanulják a jogérvényesítés alapjait.
A diákönkormányzat demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, amelyek a
közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra.
Feladatok:
 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait,
 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése,
 az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése,
 öko-iskolaiság erősítése,
 a tanulói és diákjogok mélyebb megismerése és alkalmazása mind a diákok, mind a tantestü‐
let részéről
 olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni
érdekeket, azokkal összhangban vannak,
 olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség
tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség is,
 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése.
Az osztályközösségek (5-8. évfolyam) a tanév elején 2-2 DÖK tagot delegálnak a diákönkormányzatba. A 3-4. évfolyamosok delegáltjai megfigyelő státuszt kapnak.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot a segítő felnőtt képviseli.
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésre a tanulók diákképviselőt választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdemé‐
nyezi. Résztvevői: a küldött tanulók, az iskola igazgatója, a diákok felnőtt segítői. A diákok az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat tehetnek.
A diákönkormányzat a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola hagyományainak
ápolása, új hagyományok teremtése.
A diákönkormányzat rendszeresen tart iskolagyűléseket, melyeken a tanulókat érintő programokról, eredményekről, feladatokról, elvárásokról, esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatják társaikat.
Minden évben tart a Diákönkormányzat DÖK-napot, melyen tanulóink segítik a programszervezést.
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I.10 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
Vizsgaszabályzat célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. (1) valamint a 65.§ (5) bekezdésben
foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga



részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
és az értékelés rendjét

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
-

-

azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évkö‐
zi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai
programja szerint nem lehetett meghatározni
a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:





osztályozó vizsgákra
különbözeti vizsgákra
pótló vizsgákra
javítóvizsgákra

Tanulmányok alatti vizsgák értelmezése:
Osztályozó vizsga fogalma
Az igazgató engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók számára valamint - a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a megengedettnél többet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.
Különbözeti vizsga fogalma
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel.
Javítóvizsga fogalma
Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges szintet egy
adott tantárgyból (legfeljebb 3 tantárgy esetén) vagy osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról
számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. A tanév
vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.
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Pótló vizsga:
a tanuló valamely vizsgaformát (javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgát) neki fel nem róható okból nem kezdte meg vagy igazolható okból nem tudta befejezni megismételheti azt.
A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:
Javítóvizsga:
Osztályozóvizsga:

augusztus végén, kijelölt időpontban
januárban a félévi osztályzat megszerzésékor
június első hetében
Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában
Pótló vizsga:
egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le abban az esetben,
amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol az előző vizsgák valamelyikéről és erről
két héten belül igazolással szolgál.
A vizsgák követelményei:
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.
Értesítés a tanulók felé:
Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak írásban, osztályozóvizsgát illetve különbözeti
vizsgát tevőknek az ellenőrzőn keresztül), amely tartalmazza:
 A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél)
 A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél)
 A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját
 A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
 akinek az igazgató pótló vizsgát engedélyez.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Vizsgabizottság – igazgató feladata
A vizsgabizottság kijelölése intézményvezetői felelősség. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga
szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen:
-

meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,

-

vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
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-

átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,

-

a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet.
A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga törvényes
előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.
Az igazgató feladata különösen:
dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
-

ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,

-

minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - az igazgató
helyettese vagy más megbízottja.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Írásbeli vizsga
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani,
hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.
A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, té‐
tellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden
egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép,
számítógép használatát.
Az íróeszközökről és a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a
lapokon lehet készíteni.
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc.
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Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt
meg kell növelni.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató
engedélye
-

az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,

-

lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,

-

engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga (3.15-3.16. pontok)
harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját,
ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét
és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság
elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá minden
olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkö‐
vetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja
alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres és
a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgá‐
ról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné
-

az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott
vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi idő‐
pontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,

-

a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat
értékelni kell.

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély
nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott
időben.
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Az ezt megelőző és e pont alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, tévedéseket
a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a
vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg
nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik - a
vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a cselekmény
súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja:
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
Szóbeli vizsga
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kivá‐
lasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem
beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell biztosí‐
tani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad
előadásban kell elmondania.
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tízenöt percnél nem lehet több. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról,
hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésé‐
ben akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt.
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére.
Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a
vizsgajegyzőkönyvre.
A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 71.
§ (1) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen vagy
c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.
Ha a vizsgázónak a bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A
vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely
alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet
kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az
elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel nem ró‐
ható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az igazgató az
írásbeli vizsgán leírtak szerint jár el.
Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a
feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére
és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll
a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gya29

korlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása tekinteté‐
ben a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel
nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni.
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának
az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Záró rendelkezések
A Pedagógia Programban rögzített szabályzatot az iskola nyilvánosságra hozza, az iskolai könyvtárban történő elhelyezéssel.
A vizsgázó, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő a vizsga eredményével kapcsolatban 15 napon
belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amennyiben eljárási kifogása van.
Azok a magántanulók, akik nem tudnak eleget tenni a számonkérés feltételeinek az osztályozó‐
vizsgán, évfolyamismétlésre kötelezettek, és azt már nem tehetik meg magántanulóként, csak
nyomatékos indoklás mellett. Ezen indoknak, vagy indokoknak az elbírálását az igazgató végzi.

I.11

A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI

A tanuló átvételére másik iskolából és átadására másik iskolába a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a beiratkozáshoz szükséges iratokat kell bemutatni. Az átvételről az igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének a kikérésével. Az iskolai átvételi kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is, tanköteles esetén továbbá az előző
iskola igazgatóját is értesíteni kell.
Az átvétel eljárásrendje:
 Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti vizsgát.
 Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie a jogszabályoknak megfelelően járnak el
az intézményben.
 Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, erről írásban határozatot kap az iskola igazgatójától.
 Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a
tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak
látja a különbözeti vizsga eredményességét.
 Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.
 Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai szerint pótolnia kell.
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Az 1. osztályba lépés feltételei:
-

törvény által meghatározottak megléte.

A 2-8. évfolyamba lépés feltételei:
- sikeresen befejezett előző évfolyam.

I.12 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
Az iskolai helyi tantervébe nem önálló tantárgyként jelenik meg az elsősegély-nyújtási ismeretek,
az ezekre irányuló technikák átadása, hanem e tevékenységünket a tantárgyak keretébe építve,
valamint tanórán kívüli tevékenységeken valósítjuk meg.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja:
 A közvetlen balesetveszély észlelése, felmérése, cselekedni tudás a balesetveszélyes helyzetekben
 Helyes viselkedési módok kialakítása baleset idején
 Segítséghívás telefonon, személyesen
 Balesetet szenvedett személy ellátása
 A balesetek megelőzése
 Személyiségfejlesztés
 Általános tudásszint növelése
Feladat:
 Az elsősegélynyújtás elméletének megismerése
 A mozdulatsorok gyakorlása
Tanórai tevékenységek az elsősegélynyújtás oktatására
 Technika és tervezés balesetvédelmi oktatás
 Fizika – kísérletek balesetmentes elvégzése, az áram élettani hatásai
 Biológia – sebek alapvető ellátása, rándulás, vérzések, az elsősegélynyújtás "ABC"-je
 Kémia – veszélyes vegyszerek, mérgezések, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és
tudatos használatuk, vásárlásuk
 Digitális kultúra – szövegszerkesztési feladatok, balesetmentes használat
 Osztályfőnöki - Kirándulások, séták, táborok, telefonos segítségkérés;
Tanórán kívüli tevékenységek az elsősegélynyújtás oktatására (vetélkedők, versenyek, rendezvények)
 iskolai könyvtár
 szabadidős programok
 Versenyek: Magyar Vöröskereszt Felmenő rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny
‐ Országos Elsősegély-ismereti verseny
‐ Katasztrófavédelmi verseny
 Egészségnapok
 Napközis rendezvények
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II AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
II.1

B EVEZETÉS

Az iskola helyi tanterve a nevelési programban meghatározott célok és feladatok megvalósítását
tartalmazza az oktatási nevelési folyamatban.
Átdolgozása a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról kiadott 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján történt.
Ezen helyi tanterv 2020. szeptember 1-jétől lép hatályba az 1. és 5. évfolyamosok számára. További bevezetése felmenő rendszerben történik.
A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása
A helyi tanterv az Oktatási Hivatal honlapján megjelent 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók, kerettantervek alapján készült.

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításnak részletes
szabályai:
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
- egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése
- kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése,
- olvasás és írás, számolás életkornak megfelelő tudása
- feladattudat kialakítása
- a tanulási nehézségek korai felismerése, fejlesztése
- játékos tanulás, motiváció, érdeklődés felkeltés
- önállóság kialakítása
- személyiség, gondolkodás fejlesztése
- A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való érté‐
kelése.
- A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás bő‐
vítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli programok, erdei
iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).
- A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt
tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során.
- Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.
- fejlesztő értékelés

3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
-

beszéd- és szövegértés, kompetenciák fejlesztése
A magyarság kultúrájának, hagyományainak megismerése, megszerettetése.
az önálló tanulás képességének kialakítása
tanulásmódszertan
információszerzés- könyvtár, NET
az önértékelés fejlesztése
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- változatos tanulásszervezési módszerek alkalmazása
- élményszerű tanulás
- eltérő bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése
- kreativitás fejlődése, érdeklődési körök
- A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és más
közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén éppúgy, mint
az interperszonális kapcsolatokban.
- A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi képességés készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.
- együttműködés fejlesztése
- Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag aktív,
egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás
háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítás
- kulcskompetenciák, és tudástartalmak megalapozásának folytatása
- esélyteremtés, felzárkóztatás, tehetséggondozás
- Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelí‐
tése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a
nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén
keresztül.
- Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret engedni
az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.
- egyéni tanulási módszerek és szokások kialakítása
- az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl.
stressz- és feszültségoldó programok);
- az önismeret fejlesztése,
- a kreativitás fejlesztése;
- az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;
- a tanulók egészséges terhelése,
- a személyiségfejlesztés
- az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés céljait
is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek,
vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van törté‐
nelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén;
- kommunikáció fejlesztés
- kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési módok alkalmazása
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A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
- kompetencia fejlesztés
- kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési módok alkalmazása
- erkölcsi normák rendszerezése
- az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
- pályaválasztás, pályaorientáció
- a középiskolai életre való felkészítés
- A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az alapvető
emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az Alaptörvény
Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni
akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.
- A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület sajátosságaihoz
igazodóan – a következők jelentik a prioritást:
- természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;
- a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára;
- természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex fejlesztése.
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II.2

A Z ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI A 2020/2021- ES TANÉVTŐL

FELMENŐ RENDSZERBEN

Kötelező tantárgyak és a heti óraszámok az 1–4. évfolyamon
műveltségi terület

Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és
irodalom

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

5+1

5+1

Idegen nyelv

Angol nyelv

Matematika

Matematika

2+1

Etika / hit- és erEtika/Hit- és erkölcstan
kölcstan
Természettudomány
Környezetismeret
és földrajz

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális

2

2

2

1

technika és tervezés

1

1

1

1

1

1
5

Művészetek

Technológia
digitális kultúra
Testnevelés és egészségfejlesztés

Testnevelés

5

5

5

Magyar nyelv vagy

1

1

1

Angol nyelv

1

1

1

24

24

24

választható

Kötelező órakeret

36

25

Kötelező tantárgyak és a heti óraszámok 5–8. évfolyamon*
műveltségi terület

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és
irodalom

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3+1

3+1

Idegen nyelv

Angol nyelv

3

3

3

3

Matematika

Matematika

4

4

3+1

3+1

Történelem

2

2

2

2

Történelem és állampolgári ismeretek
Etika / hit- és erkölcstan

Természettudomány
és földrajz

Művészetek

állampolgári ismeretek

1

hon- és népismeret

1

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

Természettudomány

2

2+1

1

1

Biológia

2

1

Fizika

1

2

Kémia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra (Rajz)

1

1

1

1

1

dráma és színház

1

digitális kultúra

1

1

1

technika és tervezés

1

1

1

Testnevelés és sport

3

3

3

3

Kötelező sportkör**

2

2

2

2

1

1

1

1

28

28

30

30

Technológia

Testnevelés és egészségfejlesztés

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötelező órakeret

*A szabadon tervezhető órakeretből adott többletórákat +óraszámmal jelöltük a táblázatban.
**A testnevelés tantárgyat a 2016/2017-es tanévtől a 3+2 óraterv szerint tanítjuk. A kötelező
sportkör alól mentesítés kérhető a házi rendben meghatározottak szerint.
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Óraszámok alakulása tanévenként, 2020/2021-es tanév
Tantárgy

1.
2020
NAT

2.
2012.
NAT

3.
2012.
NAT

4.
2012.
NAT

5.
2020
NAT

6.
2012.
NAT

7.
2012.
NAT

8.
2012.
NAT

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+0,5

6+1

6+1

4

4

3+1

4

2+0,5

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem

2

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

1

Idegen nyelv (Angol)

2+1

3

3

3

3

Matematika

4

4

4+0,5

4

4

3+1

3+1

3+1

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1+0,5

1+0,5

1+1

1+0,5

2

Fizika

2

1+0,5

Kémia

2

1+0,5

1+0,5

2

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

2+0,5
2

Biológia

Földrajz
Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1+0,5

1

1

1

1

1

1+0,5

1

+1

3+2

3+2

3+2

3+2

1

1

1

1

26+2

26+2

29+2

29+2

Dráma és színház
Informatika
Digitális kultúra

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

Technika és tervezés

1

Testnevelés és sport + kötelező sportkör

5

1

1
1

5

5

5

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

1

1

1

Kötelező óraszám

24

25

25

38

27

Óraszámok alakulása tanévenként, 2021/2022-es tanév
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2012.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2012.
NAT

7+1

7+1

6+1

6+1

4

4

3+1

4

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem

2

2

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

1

Idegen nyelv (Angol)

2+1

3

3

3

3

Matematika

4

4

4+0,5

4

4

4

3+1

3+1

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1+0,5

1+1
2

2+1
1+0,5

2

Fizika

2

1+0,5

Kémia

2

1+0,5

1+0,5

2

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány
Biológia

Földrajz
Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

+1

Dráma és színház

1

Informatika
Digitális kultúra

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

Technika és tervezés

1

1

Testnevelés és sport + kötelező sportkör

5

5

5

1

5

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

1

1

1

Kötelező óraszám

24

24

25

Óraszámok alakulása tanévenként, 2022/2023-es tanév
39

1

27

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

1

1

1

1

26+2

26+2

29+2

29+2

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

7+1

7+1

5+1

6+1

4

4

3+1

4

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

2

Történelem

2

2

2

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

1

Idegen nyelv (Angol)

2+1

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

4

4

3+1

3+1

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1+1
2

2+1

Biológia

2

2

Fizika

1

1+0,5

Kémia

1,5

1+0,5

Földrajz

1,5

2

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

Dráma és színház

1

Informatika

1

Digitális kultúra

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

Testnevelés és sport + kötelező sportkör

5

5

5

5

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

1

1

1

Kötelező óraszám

24

24

24

Óraszámok alakulása tanévenként, 2023/2024-es tanév

40

27

+1
1

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

1

1

1

1

26+2

26+2

28+2

29+2

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

7+1

7+1

5+1

5+1

4

4

3+1

3+1

2

2

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem
Állampolgári ismeretek

1

Hon- és népismeret

1

Idegen nyelv (Angol)

2+1

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

4

4

3+1

3+1

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2+1

Biológia

2

1

Fizika

1

2

Kémia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Dráma és színház

1

Informatika
Digitális kultúra

1

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport + kötelező sportkör

5

5

5

5

3+2

3+2

3+2

3+2

1

1

1

1

26+2

26+2

28+2

28+2

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

1

1

1

Kötelező óraszám

24

24

24

41

25

A kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere
A kötelező tanórai foglalkozások tervezése:
A kerettantervben meghatározott kötelező órák iskolánkban az alábbiak szerint jelennek meg:




5. évfolyamon Hon- és népismeret, 6. évfolyamon dráma és színház tantárgyat tanítuk.
1-4. évfolyamon a mindennapos testnevelést, heti 4 óra testnevelés tanórával és 1 óra
tánc és mozgással oldjuk meg.
5-8. évfolyamon a mindennapos testnevelést heti 3 óra testnevelés tanórával és 2 óra
tánc és sportfoglalkozással oldjuk meg.

A kerettantervben a szabadon tervezhető, de kötelezően felhasználandó óra keretét évfolyamonként a kötelező tantárgyak minimum órakeretének növelésére használtuk fel, a következő
elvek figyelembe vételével:
-

-

Iskolánk ökoiskola, így a környezeti nevelésnek, a természettudományos műveltség megalapozásának, a természet-közeli megismerésnek, egészségnevelésnek és az ezek megvalósítását elősegítő iskolán kívüli tanulásszervezésnek kiemelt szerepe van pedagógiai
programunkban, s így tantervünkben is.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megfelelő, továbbtanulásra alkalmas alapokkal rendelkezzenek, mind a matematika, mind anyanyelvünk esetében.

Választható tanórai foglalkozások tervezése:
Az iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célok minél hatékonyabb elérése érdeké‐
ben évfolyamonként lehetőséget adunk az angol nyelv választásának 1-3. évfolyamon. Akik nem
választották, azok számára +1 magyar óra tartandó, melynek célja a kompetencia fejlesztés, és
gyakorlás.
A választás a tanévet megelőző év május elsejéig történik írásban.
1.

Azok számára, akik választottak, kötelezővé válik e tanórákon való részvétel a tanévben.

2.

A választható tárgyak egy részét kisebb (10-12) létszámú csoportba oktatjuk. 10 főnél kevesebb jelentkező esetén nem tudjuk biztosítani a választható foglalkozás megtartását.

3.

A szabadon választott tárgyak értékelése az alaptantárgyéban jelenik meg. A bizonyítványban az éves óraszám növelésével jelezzük a tantárgyválasztást.

II.3

A Z ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK

Az egyes tantárgyak helyi tanterveit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az egyes tantárgyak tanterveinek kidolgozása az alábbi szerkezetben történt:


A tantárgy neve, évi és heti óraszáma




A szabadon tervezhető keret felhasználásának módja, tartalmak
kapcsolódási pontok
42




értékelés
projektek



témakörök és óraszámok
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Tanulási eredmények
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Fogalmak
Javasolt tevékenységek
ajánlott elem: előzetes tudás, ismeretek
helyi sajátosságok

a továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés feltételei
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Kötelező és választható tantárgyak és éves óraszámaik felmenő rendszerben 2020/2021. tanév
Tantárgy

1.
2020
NAT

2.
2012.
NAT

3.
2012.
NAT

4.
2012.
NAT

5.
2020
NAT

6.
2012.
NAT

7.
2012.
NAT

8.
2012.
NAT

Magyar nyelv és irodalom

288

270

252

252

144

144

144

144

90

72

72

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem

72

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

36

Idegen nyelv (Angol)

108

108

108

108

108

Matematika

144

144

162

144

144

144

144

144

Etika/Hit- és erkölcstan

36

36

36

36

36

36

36

36

54

54

72

Biológia

54

72

Fizika

72

54

Kémia

72

54

Földrajz

54

72

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

90
72

Ének-zene

72

72

72

72

72

36

36

36

Vizuális kultúra

72

72

72

72

36

54

36

36

36

36

36

54

36

36

108+72

108+72

Dráma és színház
Informatika
Digitális kultúra

36

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
Testnevelés és sport + kötelező sportkör

36

36

36

36

180

36

180

180

180

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

36

36

36

Kötelező óraszám

24

25

25

44

27

108+72 108+72
36

36

36

36

26+2

26+2

29+2

29+2

2021/2022-es tanév
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2012.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2012.
NAT

288

288

252

252

144

144

144

72

72

144

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem

72

72

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

36

Idegen nyelv (Angol)

108

108

108

108

108

Matematika

144

144

162

144

144

144

144

144

Etika/Hit- és erkölcstan

36

36

36

36

36

36

36

36

54

72
72

108

Biológia

54

72

Fizika

72

54

Kémia

72

54

Földrajz

54

72

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

Ének-zene

72

72

72

72

72

36

36

36

Vizuális kultúra

72

72

72

72

36

36

36

36

36

36

36

36

Dráma és színház

36

Informatika
Digitális kultúra

36

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
Testnevelés és sport + kötelező sportkör

36
36

36

180

180

36
36

180

180

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

36

36

36

Kötelező óraszám

24

24

25

2022/2023-es tanév
45

36

27

36

108+72 108+72

108+72

108+72

36

36

36

36

26+2

26+2

29+2

29+2

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2012.
NAT

288

288

216

252

144

144

144

144

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

72

Történelem

72

72

72

Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

36

Idegen nyelv (Angol)

108

108

108

108

108

Matematika

144

144

144

144

144

144

144

144

Etika/Hit- és erkölcstan

36

36

36

36

36

36

36

36

36

72
72

108

Biológia

72

72

Fizika

36

54

Kémia

54

54

Földrajz

54

72

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

Ének-zene

72

72

72

72

72

36

36

36

Vizuális kultúra

72

72

72

72

36

36

36

36

Dráma és színház

36

Informatika

36

Digitális kultúra

36

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
Testnevelés és sport + kötelező sportkör

36

36

36

36
36

36

36

180

180

180

36

180

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

36

36

36

Kötelező óraszám

24

24

24

2023/2024-es tanév

46

36

27

108+72

36

108+72

36

108+72

108+72

36

36

36

36

26+2

26+2

28+2

29+2

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

2020.
NAT

288

288

216

216

144

144

144

144

72

72

72

72

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Történelem
Állampolgári ismeretek

36

Hon- és népismeret

36

Idegen nyelv (Angol)

108

108

108

108

108

Matematika

144

144

144

144

144

144

144

144

Etika/Hit- és erkölcstan

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36
72

108

Biológia

72

36

Fizika

36

72

Kémia

54

54

Földrajz

54

54

Környezetismeret/Természetismeret
Környezetismeret/Természettudomány

Ének-zene

72

72

72

72

72

36

36

36

Vizuális kultúra

72

72

72

36

36

36

36

36

36

Dráma és színház

36

Informatika
Digitális kultúra

36

36

36

36

36

36

36

36

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
Testnevelés és sport + kötelező sportkör

36

36

36

36

180

180

180

180

Osztályfőnöki
Választható nem emelt angol

36

36

36

Kötelező óraszám

24

24

24
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108+72 108+72

108+72

108+72

36

36

36

36

26+2

26+2

28+2

28+2

C SOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
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Csoportbontások szervezési elvei:
A csoportbontást a nyelvtanításban, és azon tantárgyak esetében alkalmazzuk, ahol a tantermi
lehetőségek, illetve a tantárgy specialitásai ezt szükségessé teszik. Amennyiben a tanulók érdekeit a kiscsoportos, vagy nívócsoportos oktatás-nevelés szolgálja, úgy a döntést a nevelőtestület
hozza meg, a tanévet megelőző év májusáig. Amennyiben ez irányú döntés születik, a Pedagógiai
Programhoz függelékként csatoljuk.
A következő tantárgyaknál alkalmazunk csoportbontást:
-

4. évfolyamtól angol nyelv,

-

6.-8. informatika,
7. és 8. évfolyam nemek szerint, testnevelés órán,
magas létszámú osztályok esetében technika tanórákon,
nevelőtestületi döntés alapján adott évfolyamon, adott tantárgyból.

-

Egyéb foglalkozások szervezési elvei:
Az iskolában szervezett egyéb foglalkozások célja, hogy szervezett keretek között hozzájáruljanak
a tanulás elősegítéséhez, a hiányosságok pótlásához, a felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni bá‐
násmód figyelembe vételével, valamint széles körű lehetőséget biztosítsanak a tehetség kibontakoztatására, fejlesztésére, gondozására.
Iskolánkban az alábbi egyéb foglalkozásokat szervezzük:
Napközis foglalkozásokat lehetőség szerint osztályszinten szervezzük, az igények előzetes felmé‐
rése alapján.
A tanulószobai foglalkozások szervezése az előzetes jelentkezés alapján történik.
Mindkét esetben a köznevelési törvény létszámkeretei az irányadóak.
Szakköri foglalkozások tervezésénél a változatosságot figyelembe véve, a tanulók érdeklődésé‐
nek megfelelően alakítjuk ki a csoportokat. A szakköri igények felmérésére minden év májusában
kerül sor.
Sportkörök a mindennapos testmozgás biztosítása mellett törekedni akarunk arra, hogy a sportágak minél szélesebb körét ismerhessék meg tanulóink, a mozgás örömének megtapasztalása
érdekében.
A szakköri, sportköri foglalkozások szervezésénél a minimális csoportlétszám a 12 fő.
Angol nyelvi tehetséggondozó foglalkozást szervezünk azon tanulók részére, akik a szintfelmé‐
rőn megfelelően teljesítenek, és a szülő előző év május 20-ig kéri a foglalkozáson való részvételt.
A bizonyítványba és a törzslapba bejegyzésre kerül:
Évi 36 óra angol nyelvi tehetséggondozó foglalkozáson vett részt.

Tehetséggondozó foglalkozások heti óraszáma:
1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
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Egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások szervezésénél arra törekszünk, hogy a
tehetséges gyermekeket gondozzuk, az aktuális versenyek figyelembevételével, a gyermekek
létszámának megfelelően alakítjuk a csoportokat, melynek célja, hogy egész éven át hatékonyan
felkészítsük tehetséges diákjainkat a megmérettetésre valamint érdeklődési körüknek megfelelően minden lehetőséget eléjük tárjunk.
Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozáson azok a tanulók vehetnek/vesznek
részt, akik esetében a Szakszolgálatok valamilyen tanulási nehézséget állapítottak meg és fejlesztésre jogosultak, valamint azok a tanulók is részt vehetnek, nem teljes rendszerességgel, akiknél
a szaktanár, tanító a hiányosságaik miatt erre javaslatot tesz.
Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások (korrepetálások) alsó tagozatban minden osztályban, felsőben lehetőség szerint minden tanárnál biztosítottak legyenek.
Pályaválasztást segítő foglakozás (felvételi előkészítő, illetve pályaorientáció) 7.-8. évfolyamon
szervezhető olyan foglalkozás, mely a középiskolai továbbtanulást készíti elő. Iskolánkban külön
hangsúlyt helyezünk a felvételire való felkészítésre 8. évfolyamon matematika és magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból.
A foglalkozásra való jelentkezés előző tanév májusában történik. A minimális csoportlétszám 12
fő.
Diákönkormányzati foglalkozást a Diákönkormányzat írásbeli megkeresésére tervezünk a műkö‐
désüket támogató pedagógus vezetésével.
Tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály vagy csoportfoglalkozások körében az
iskola jellegét meghatározó öko-programok szervezésére, lebonyolítására kerülhet sor, valamint
a kompetenciafejlesztést szolgáló egyénileg választható differenciált képességfejlesztő foglalkozás matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.
A fentieken túl szervezhető egyéb foglalkozások
 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások
 tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások,
 kiállítások, múzeumok megtekintése,
 színház-, mozi-, bábszínház látogatás,
 nyári tábor.
 pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások
Mindennapos testnevelés, testmozgás
Feladataink:
 Rendszeres és szakszerű irányítással folyó testedzés,
 A mozgás örömének megtapasztaltatása,
 A sportágak megismertetése, megszerettetése,
 A kitartó munkára, a nehézségek leküzdésére való nevelés,
 A tömegsport iránti érdeklődés felkeltése.
Megvalósulása:
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A helyi tantervben meghatározott testnevelés órákon,
5-8. évfolyamon heti 1 óra kötelező táncórán, valamint heti 1 óra kötelező sportfoglalkozáson. A heti 2 óra tánc és sportfoglalkozáson való részvétel kötelező azok számára, akik
a 2011. CXC. Törvény értelmében nem mentesülnek a mindennapos testnevelés alól.
1 Diáksportkör választható sportköri foglalkozásain,
2 Iskolán kívüli programokon.
A választható tantárgyak, foglalkozások esetében a pedagógusválasztás szabályai
A szabadon választható tantárgyakat, szakköri foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban meghatá‐
rozott pedagógusok tartják. A választáskor a tanulók és szüleik tájékoztatást kapnak a foglalkozá‐
sokról és az azokat tartó pedagógus személyéről. Ezután a tanuló és a szülő együttesen választhatják a foglalkozásokat.

II.5

A MAGASABB ÉVFOLYAMBA

LÉPÉS FELTÉTELEI

A továbbhaladás feltételeit az iskola helyi tanterve tantárgyanként és évfolyamonként tartalmazza. A továbblépésről a tantestület az év végi konferencián dönt. Azon tanuló léphet magasabb
évfolyamba, aki rendszeres iskolába járással vagy osztályozóvizsga letételével minden tárgyból
teljesítette az évfolyam követelményeit. Ha az osztályozóvizsgán a nevelőtestület a tanuló teljesítménye alapján nem ért egyet a szaktanár döntésével, akkor kérhet a szaktanártól tájékoztatást, indokolt esetben pedig a döntésének megváltoztatását.
II.5.1

AZ

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés legyen:
Az értékeltek által elfogadott normarendszer alapján kidolgozott, az iskolai követelményrendszerre épülő, személyre szóló, differenciált, fejlesztő, ösztönző hatású és önértékeléssel párosuló.
Célok:
-





Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését.
Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre és az önértékelésre is, előremutató legyen.
Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon.
Mindig legyen személyre szabott.
Pozitívumokra épüljön.
Kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért kiemelkedő teljesítmény.
Módjaiban változatos legyen, mindig a pedagógiai céloknak megfelelő.
Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a tantárgy jellegét, biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát. Minden gyermek minden tantárgyból kapjon lehetőséget
a szóbeli megnyilatkozásokra is.
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Alkalmazkodjon a tanulók egyéni sajátosságaihoz.
Folyamatos legyen.
A tanórai aktivitást és a plusz munkát, az önmagához mért teljesítményt is értékeljük.
-

A tanulók teljesítményértékelésének formái:
Szöveges értékelés:
Alkalmazása:
- 1. évfolyam, 2. év első féléve,
- alsó tagozaton, angol nyelvből, ha fejlesztésre, felzárkóztatásra szorul a tanuló,
- alsó tagozaton, ha nem tudja teljesíteni a tanév végi követelményeket a tanuló,
- iskolaváltás esetén félévkor, ha a hiányosságokat nem sikerült még pótolnia a tanulónak,
- tantárgyi felmentés esetén félévenként.
Alsó tagozaton havonta, a haladási naplóba szöveges értékelések kerülnek tantárgyanként.
Félévente az alsós munkaközösség által elfogadott értékelési lapon, a tanuló fejlettségi szintjét
jellemző fogalmak aláhúzásával történik az értékelés. Ezt az értékelő lapot a szülők a félév zá‐
rása után megkapják.
- Év végén értékelést készítenek 1. osztályos tanítóink, amelyben tantárgyanként részletesen
értékelik a tanuló éves teljesítményét. Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány mellékletét képezi.
- Tantárgyi mentesség esetén a szöveges értékelést félévkor és év végén a bizonyítványhoz, a
naplóhoz és a törzskönyvhöz kell csatolni a szaktanár által összeállított értékelőlapon.
- Összegzésként a következő minősítést kaphatják a tanuló:

Kiválóan teljesített

Jól teljesített

Megfelelően teljesített

Felzárkóztatásra szorul

Részt vett …….

tantárgyi órákon

…………… tantárgyakból dicséretet érdemel
-

Érdemjeggyel történő értékelés:
2. év vége és a felsőbb osztályok
A KRÉTA e-naplóba a különböző típusú jegyek más-más színnel, a nevelőtestület által meghatározott súlyozással kerülnek be.
A tanév közben érkező tanulók más iskolából hozott értékelése a KRÉTA e-naplóba kerül beírásra.
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Írásbeli számonkérés százalékos határai:
100 % -90 % 5
89 % -75 % 4
74 % -51 % 3
50 % -30 % 2
29 % 1

II.5.2

AZ

ISKOLAI BESZÁMOLTA TÁS , AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ,

MÓDJAI ÉS FORMÁI

Az iskolai beszámoltatás alapelvei:
Tanulóink tudásbeli gyarapodásának, képességeik fejlődésének értékelésében fontos eszköz a
beszámoltatás. Az ismeretek beszámoltatását a tantárgyban tanítandó tananyag sajátosságai,
követelményei határozzák meg. Ezeket a Helyi tanterv foglalja magába.
A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy
- figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,
- a felmerülő problémákat időben észrevegyék,
- a jól teljesítők megerősítést nyerjenek,
- a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak.
Elvei:
- Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.
- Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását.
- A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be.
Célok:
-

A tanulók önmagukhoz mért teljesítményének javulása.
A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése.
A feldolgozott ismeretanyag elsajátítása és annak alkalmazása.
Az önálló tanulási folyamat kialakítása.
A rendszeres felkészülés igényének kialakítása.
A meglévő tudás ismétlése és folyamatos bővítése.
A folyamatos tájékoztatás diák, szülő felé az elsajátított tananyagról.

Feladatok:





A reális önértékelés fejlesztése.
Az építő kritika elfogadtatása.
A tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve országos eredményekhez.
A következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára.
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A követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás té‐
máinak kijelölése.
A tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez.
A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése érdemjeggyel.

Beszámoltatás formái:
o Szóbeli felelet:
 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján.
o Írásbeli beszámoltatás:
 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül.
 Házi dolgozat.
o Gyakorlati számonkérés:
 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a té‐
makörökben, amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra.
o Projektek:
 Egy adott projekt során létrehozott munkák értékelése.
o Önálló kiselőadás:
 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása.
o Tanórai munka:
 Az órai munkába való bekapcsolódás, munkavégzés minősége.
o Versenyeken való eredményes részvétel
o Online beszámolók, dolgozatok, felmérők
A beszámoltatás korlátai:
‐ A témazáró dolgozatot a megírása előtt legalább egy héttel korábban be kell jelenteni. Egy
nap legfeljebb két témazáró megírására kerülhet sor.
‐ A tanuló hiányzása után, a hiányzás mértékétől függően (szaktanári kompetencia) adjunk időt
és lehetőséget a pótlásra.
‐ A tanulási problémával küszködő tanulókat elsősorban a felkészülésben és az elmaradás okainak megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni. Igény esetén a felkészülésükre és
a beszámoltatásra hosszabb időt biztosítunk.
‐ Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne csak a jegyek átlagaként jelentkezzen.
II.5.3

A

MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS MÓDJA :

Alapelvei:
A magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságúnak tartjuk az alábbiakat:
 segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését
 segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is
 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon
 mindig legyen személyre szabott
 pozitívumokra épüljön
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kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért kiemelkedő teljesítmény

Módjai:
‐ Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a szaktanárok és az osztály véleményét. Az osztályzatokat az osztályfőnök beírja a KRÉTA e-naplóba.
‐ Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének figyelembe-vételével –
az osztályfőnök érdemjegyet javasol.
‐ A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. Az év
végi minősítés az egész tanévre szól.
‐ Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van.
A magatartás értékelése
Példást érdemel az a tanuló, aki:
‐ Jó hatást gyakorol a közösségre és annak egyes tagjaira.
‐ A közösségért végzett munkában aktív, véleményét elmondja. Részt vesz iskolai rendezvé‐
nyeken.
‐ Vállalja az iskolai követelmények teljesítését.
‐ Felelősséget vállal érte a tanulótársai előtt is.
‐ Segítőkész, másokat buzdít, megkeresi, megtalálja a mások helyzetén való javítás útjait, módjait.
‐ Viselkedése különféle körülmények között (az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken
is) példamutató.
‐ Tisztelettudó, udvarias, megfelelő hangnemet használ a felnőttekkel, tanulótársaival.
‐ Házirendet betartja, és társait annak betartására ösztönzi.
‐ A tanítási órákon fegyelmezett.
Jót érdemel az a tanuló, aki:
‐ Részt vesz a közösségi életben, de nem törekszik annak alakítására, befolyásolást nem gyakorol.
‐ A követelményeket megtartja.
‐ Fegyelmezett, de másokkal nem foglalkozik, közömbösen veszi tudomásul a laza viselkedést.
‐ A felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias.
‐ A tanítási órákon általában fegyelmezett.
‐ Házirendet betartja.
Változó annak a tanulónak a magatartása:
‐ Tudatosan nem árt a közösségnek vagy egyes tanulótársainak, de számítani sem lehet rá,
mert megnyilvánulásai megbízhatatlanok.
‐ A követelményeket csak többé-kevésbé teljesíti.
‐ Gyakran kell figyelmeztetni a helyes viselkedés szabályaira. A felnőttekkel, tanulótársaival
udvariatlan. Többszöri írásbeli figyelmeztetés automatikusan „változó” érdemjegyet eredmé‐
nyez.
‐ Házirendet részben tartja be.
Rossz annak a tanulónak a magatartása, aki:
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‐
‐
‐
‐

Szándékosan árt a közösségnek, a követelményeket megszegi, szemben áll a tanulóközösség
és a felnőttek céljaival.
Durvaság, gorombaság jellemzi (szóbeli) is.
Házirend ellen sokat vét.
Az adott időszakban igazgatói intőt kapott.

Szorgalom értékelése:
Példás szorgalmú az a tanuló, akinek:
‐ Tanulmányi munkájában megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye.
‐ Munkavégzése pontos, megbízható.
‐ Aki: céltudatosan megtervezi munkáját, minden tantárgyból elvégzi a feladatot, az érdeklődé‐
sének megfelelően többletfeladatokat is végez; rendszeresen készül, figyel, érdeklődik.
‐ Képességei szerint a tőle telhető legjobban felkészül az órákra, vagy egyéb feladatok elvégzé‐
sére.
‐ A legtöbb tantárgy iránt érdeklődő, szorgalmasan tanul.
‐ Képességeinek megfelelően teljesít.
‐ Tanítási órákon aktív.
‐ Szívesen végez többletmunkát; a különböző versenyeken részt vesz.
‐ Házi feladatát elkészíti.
‐ Felszerelése hiánytalan, rendezett.
Jó szorgalmú az a tanuló, aki:
‐
órán figyel, feladatait elvégzi, az órákra rendszeresen és lelkiismeretesen készül,
‐
önellenőrzést végez, a feladatok megoldásához segítséget kér,
‐
az érdeklődése megmarad a szorosan vett iskolai tananyag keretein belül,
‐
szorgalmasan tanul,
‐
általában készül a tanórákra,
‐
csak bizonyos tantárgyakból teljesít képességeinek megfelelően,
‐
tanítási órákon ritkán aktív,
‐
többletmunkát ritkán vállal,
‐
előfordul, hogy a házi feladata hiányos,
‐
felszerelése esetenként hiányos.
Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek:
‐ A tanulmányi munkában való részvétele ingadozó.
‐ Figyelmesen, pontosan, önállóan csak akkor dolgozik, ha erre mindig felhívják a figyelmét;
nem ellenőrzi önmagát.
‐ Szétszórtság jellemzi.
‐ Csak azt tanulja kellő szorgalommal, ami érdekli.
‐ Felkészülése nem egyenletes; keveset tanul.
‐ Képességeihez mérten gyengén teljesít, gyakran felületes.
‐ Tanítási órákon többnyire mással foglalkozik, nem aktív, ritkán jelentkezik,
‐ többletmunkát nem vállal.
‐ Házi feladata gyakran hiányzik.
‐ Felszerelése hiányos, rendetlen.
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Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki:
‐ A tanulmányi munkában megbízhatatlan, figyelmetlen; a feladatait nem végzi el.
‐ Önellenőrzésre nem hajlandó; érdektelenség.
‐ A tanulmányi eredményei messze elmaradnak a képességeitől.
‐ Egyik tantárgy iránt sem mutat érdeklődést; közömbös tanulmányai iránt,
‐ nem tanul.
‐ Tanítási órán nem figyel, mással foglalkozik, hátráltatja a munkát.
‐ Többletmunkát nem végez, rossz példát mutat társainak.
‐ Házi feladatot nem készít.
‐ Felszerelése gyakran nincs vagy hiányos, rendetlen.
II.5.4

A

TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS ELVEI :

A jutalmazás célja a kimagasló, kiváló teljesítmények elismerése, pozitív magatartásformákra
ösztönzés, az önmagához képest történő fejlődés elismerése.
Az iskolánkban alkalmazott jutalmazás formái:
Szaktanári, osztálytanítói dicséret:
tantárgyban nyújtott kimagasló teljesítmény, példamutató szorgalom, kitartó munka,
iskolán belüli versenyen elért helyezés, egyéb versenyen való részvétel,
szakköri munka,
tanulmányi munkában, teljesítményben kiemelkedő fejlődést mutat.
Osztályfőnöki dicséret:
kiemelkedő közösségi munka,
saját magához mérten kitartó, egyenletes munka, fejlődés,
színvonalas szereplés,
példamutató magatartás.
Igazgatói dicséret:
városi, megyei versenyeken elért I.-III. helyezés (tanulmányi- és sportversenyek),
iskola jó hírnevét növelő teljesítmény,
nagyobb nyilvánosság előtti szereplés,
kiemelkedő tanulmányi munka,
év végi kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartás,
kiemelkedő közösségi munka.
Nevelőtestületi dicséret (törzskönyvben, bizonyítványban):
országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredmény, helyezés,
több versenyen elért kimagasló eredmény
kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató szorgalom egész éves teljesítmény esetén.
Napközis, tanulószobai dicséret:
napköziben, tanulószobán nyújtott kiemelkedő közösségi munka,
példamutató szorgalom.
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Év végi elismerő oklevél:
1-3, 5-7. évfolyamon, nevelőtestület, osztályfőnök javaslata alapján.
kiemelkedő tanulmányi munka,
kiemelkedő sport vagy közösségi tevékenység,
Átadása: évzárón osztályteremben.
Év végi jutalom:
az intézmény jutalmazási rendszerének megfelelően:
:4. 8. évfolyamon, nevelőtestület döntése alapján 6 osztályosba menő tanulók esetén emlékérem, vagy tárgyjutalom a 4 (2) éves teljesítménye alapján.
szempontok:
kitűnő tanuló,
valamely területen kiemelkedő teljesítmény nyújtása,
iskola hírnevének öregbítése
Átadása Tanévzáró ünnepség
Anyagi hozzájárulás (DÖK, Alapítvány):
Osztályfőnök, DÖK javaslata alapján
tábori részvételhez,
kiránduláshoz,
színház-látogatáshoz
versenyekhez.
A diák közösség által javasolt díj:
Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkáért
Zénó-díj

II.6

E SÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK : TEHETSÉGGONDOZÁS , FELZÁR-

KÓZTATÁS

Tehetséggondozás
Céljaink:
Fontosnak tartjuk a tehetség minél korábbi felismerését, a képességek kibontakoztatását, az
egyéniség kiteljesedését. E területen is célunk, az esélyadás azok számára is, akik mögött nem áll
segítő, támogató családi háttér. Lehetőségeinkhez mérten iskolánk falain belül biztosítunk alkalmat tehetségük kibontakoztatására, vagy megfelelő helyre irányítjuk őket. Az utóbbi esetben is
figyelemmel kísérjük, segítjük fejlődésüket.

Feladataink:
Jó képességű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az angol nyelvet emelt óraszámban tanulhassák.
Pozitív környezetben, megfelelő anyag- és eszköz ellátottsággal lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesszük képességeiket.
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Fontos a pályaorientáció segítése, a továbbtanulási lehetőségek biztosítása, az érdeklődéseknek
és képességeknek megfelelő továbbtanulás megalapozása.
Feladataink közé tartozik a motiválás, a dicséret, a példaként állítás, továbbá a tehetséges gyerekeink folyamatosan sikerélményhez juttatása, valamint a következetes értékelés.
Tanulóink számára folyamatosan lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy különböző tantárgyi
versenyeken, vetélkedőkön tudásukat összemérhessék más iskolák jó képességű tanulóival is.
Alkalmakat, lehetőségeket kell teremtenünk arra is, hogy tanulóink életében szerepet kapjon a
zene (hangversenyek, koncertek keretében), színházlátogatások, kiállítások megtekintése. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy teret kapjanak saját alkotásaik, kiemelkedő képességeik bemutatásához is: iskolai ünnepélyeken, iskolai kiállításokon.
Olyan érzelmi atmoszférát kell teremtenünk tehetséges tanítványaink számára, amely biztonsá‐
gos hátteret ad, hogy szembeszökő adottságai mellett, rejtett képességeit is bátran kimutathassa.
Tanításunknak is változatosnak kell lenni, ne csak ismeretek közvetítéséből álljon.
Tájékoztatnunk kell tehetséges tanulóinkat az iskolán kívüli tehetségfejlesztő programokról, lehetőséget biztosítva arra, hogy képességeiket, tehetségüket kibontakoztathassák, ezáltal sikerélményhez juthassanak.
Tehetséges gyerekeink fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, együtt-működünk
velük.
Tehetségfejlesztés a tanórák keretében:
Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük kibontakozásához bármely tantárgyból.
Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtanítását. Irá‐
nyítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és dráma-játékokat a tananyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családokat is.
Tanórákon kívüli tehetséggondozási formák iskolánkban:
szakkörök,
tantárgyi versenyek,
iskolai sportkörök, sportversenyek,
felvételire való felkészítés,
pályázatok,
előadások (iskolai rendezvényeken),
iskolai kiállítások rendszeres szervezése a gyerekek produktumaiból.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók, a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatása
Az iskolai tanulási és viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő.
Minden szokványostól eltérő jelzés, mely a gyermek tanulmányi előmenetelében vagy a magatartásában jelentkezik, egyéni elbírálást igényel. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási kudarcokat korán felismerjük és megtegyük a szükséges lépéseket.
Célunk:
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Tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyerekek sikeresen megfeleljenek az iskolai tantervi követelményeknek.
A gyermekeket, meglévő képességeik figyelembe vételével segítsük fejlődésükben, meglévő gátlásaiknak, kudarcaiknak leküzdésében.
Feladataink:
Korai felismerés érdekében diagnosztikus mérések végzése. (Difer mérés)
Az okok feltárása, a gyermek helyzetének elemzése, egyéni lehetőségek meghatározása.
Szükség esetén külső szakember igénybevétele. (Szakértői Bizottság)
Szakellátásának figyelemmel kisérése .(kontroll vizsgálatok megszervezése)
Együttműködés az érintett szakemberekkel és a családdal.
Differenciált óravezetés, a tanuló képességeihez mért erőkifejtésre ösztönzés, sikerélmény
A tanulónak megfelelő tanulási módszerek megtanítása és szokások kialakítása
Megértő magatartás, személyre szabott számonkérés és folyamatos pozitív értékelés
Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása
Helyes önértékelés fejlesztése
Továbbtanulás irányítása, segítése
Az egyéni foglalkozásra fordítható órakeret:
Az egyéni foglalkozásra fordítható órakeret felhasználásáról minden év szeptember 1-jéig dönt a
nevelőtestület, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi kötelezettségeket.
Az órakeret felhasználása a Nevelési Tanácsadó által előírt fejlesztések elvégzésére fordítódik.
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése
A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai eljárásokat, teendőket a 2 számú
melléklet „Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja
A habilitáció/rehabilitáció tartalma, módszerei és eszközei” című segédanyag tartalmazza.
Cél:
SNI-s gyerekek integrált oktatása.
Az adott osztályközösségbe történő beilleszkedés.
A tanulási kudarcok csökkentése sikerélményhez juttatás.
Kulcskompetenciák fejlesztése.
A továbbhaladás feltételeinek megfeleljenek.
Feladatok:
Az SNI-s gyermek fejlesztésre szoruló területeinek feltérképezése.
A Pécsi Éltes EGYMI-vel való kapcsolat felvétele.
Fejlesztőpedagógus segítségével fejlesztési terv készítése.
A gyermekkel foglalkozó pedagógusok együttműködő fejlesztő munkája.
A törvényben meghatározott keretek biztosítása.
Mivel az SNI-s tanulók csoportja folyamatosan változik, ezért minden év szeptember 10-ig ellenő‐
rizzük az érintett tanulók dokumentumait, a fejlesztendő területeket és a fogyatékosság típusá‐
hoz és fokához igazodó fejlesztő programot készítünk, amely a Pedagógiai Program Függelékében
kerül elhelyezésre és a tanmenetek elkészítésénél a pedagógusok figyelembe veszik.
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II.7

K OMPETENCIAFEJLESZTÉS

Tanítási óráinkon az alábbi kompetenciákat kívánjuk fejleszteni területenként
kiemelve a természettudományos, környezeti és egészségnevelésre vonatkozó tartalmakat.
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák”.
A kompetenciák beépítését a tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák.
A tanórákon beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulás-szervezési eljárásokat:
‐ projektmódszer (problémamegoldás, kognitív képességek, tolerancia, kooperáció, képességfejlesztés),
‐ tréningmódszer (önfejlesztés, döntésképesség),
‐ drámapedagógia (motiváció, szerepek, önismeret),
‐ Kritikai Gondolkodás Fejlesztése RWCT,
‐ mérlegelő gondolkodás
‐ együttműködő (kooperatív) tanulási módszerek,
‐ szerepjáték (szereptanulás, megfelelési motiváció),
‐ modellezés (szituációs játék)
‐ élménypedagógia
Alkalmassá tesszük a tantermeket arra, hogy a hagyományostól eltérő óraszervezési módok lehetőséget kapjanak. A szabadtéri tanterem is jó lehetőséget ad a tantermen kívüli óraszervezésre.
Az IKT eszközöket a legtöbb tantárgy oktatásában felhasználjuk a következő tevékenységekhez:
‐ házi feladatok elkészítése számítógéppel,
‐ tanári prezentációk,
‐ tanulói prezentációk,
‐ interaktív tábla használata,
‐ Internet használat (gyűjtőmunka, kutatómunka),
‐ tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Az életpálya építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra keretében
valósítjuk meg, másrészt a hagyományos tantárgyak oktatásába is beépítjük néhány elemét, melyeket a helyi tanterv tantárgyi részei tartalmaznak.
Fejlesztjük a tanulók szövegértési képességét minden tanórán és minden évfolyamon.
Az olvasóvá nevelés fontos lépése, hogy már az alsó tagozattól könyvtárhasználati órákat tartunk,
megtanítjuk őket az információ széleskörű megszerzésére.
Az egyes oktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló méréseket végzünk szövegértésből a fejlesztés megalapozásához.(4. 6. 8. országos kompetenciamérés).
A rászorulóknak felzárkóztató foglalkozást szervezünk.
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Törekszünk arra, hogy a tanítási órákon életszerű feladatokat adjunk a tanulóknak, a tanultakat
lehetőség szerint kössük a tapasztalatokhoz. Ennek érdekében folyamatosan aktualizáljuk a tanmeneteinket és figyelemmel kísérjük a tankönyvpiac választékát.
A hagyományos tantárgyak szummatív értékelésekor kompetenciamérő feladatokat is adunk.

II.8

IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Az iskolai informatikai eszközök használata egyre nagyobb szerepet kap a tanulás folyamatában.
Az interaktív táblák használata, a PPT-k készítése, a házi dolgozatok emailban történő elküldése,
mind hozzásegítik a tanulóinkat a digitális kompetenciájuk fejlesztéséhez. Az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében a könyvtárban géphasználathoz és tanári segítséghez jutnak azok, akiknek
otthon nincs számítógépük. Az IKT-eszközök használatának tervezését a helyi tantervek tartalmazzák.

II.9

A Z ALKALMAZANDÓ TANKÖNYVEK , TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

‐
‐
‐
‐

Szerepeljenek a hivatalos tankönyvjegyzékben.
A tantervi követelményekhez igazodjanak.
Elősegítsék a kulcskompetenciák fejlesztését.
A tanulói felszerelések, tankönyvek árban legyenek elérhetőek a nehezebb anyagi körülmé‐
nyek között élők számára is.
‐ A tanulói segédletek (tankönyv, munkafüzet) a tanuló számára áttekinthetőek, érthetőek
legyenek, a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő szinten alkalmazzák az adott terület
szaknyelvét.
‐ A feladatgyűjtemény kapcsolódjon a tankönyvhöz.
‐ A tankönyv sokoldalú legyen, ösztönözze a tanulókat gondolkodásra, probléma-megoldásra,
adjon lehetőséget önellenőrzésre, nyújtson lehetőséget differenciált foglalkoztatásra.
‐ Külső megjelenésében tetszetős, figyelemfelkeltő, a tanuló számára könnyen kezelhető.
‐ Lényeges ismereteket, összefüggéseket kiemelő legyen.
‐ Környezet-és egészségkímélő alapanyagból készüljön.
A tanulói tankönyvellátás és tankönyv támogatás rendjéről külön iskolai szabályzat rendelkezik
A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia. A taneszközök és
egyéb felszerelések listáját minden év végén a pedagógus a szülők rendelkezésére bocsátja. Öszszeállításánál figyelembe veszi a tartós használhatóságot és a költséghatékonyságot.
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II.10 A Z OTTHONI -, ILLETVE AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ ( NAPKÖZIS TANÓRA , TANULÓSZOBA ) ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSI ELVEI ÉS KORLÁTAI
Iskolánk fő célja az alapképességek, tanulási képességek, problémamegoldó képesség fejlesztése, valamint a tudás és annak megszerzésének képessége. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, rendelkezzenek, ezen képességek és készségek megfelelő szintjével.
A gyermekek személyiségjegyeik, valamint képességeik szerint különböznek, ezért egyaránt
fontosnak tartjuk a tehetség kibontakozásának lehetőségét adó tevékenység rendszer megteremtését, a tehetséggondozást, illetve az esetleg hátrányos indulási helyzetben lévőknek
az esélyadást, a felzárkózás lehetőségének biztosítását. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, szükség van az ismeretek elmélyítésére, a képességek, készségek begyakorlására, melyhez elengedhetetlen az otthoni tanulás. Ennek egyik formája a házi feladat, melyet a tanulók
részben otthon, részben pedig az iskolában, a délutáni tanulási időszakban készítenek el.
Célok:
‐ Az ismeretek elmélyítése.
‐ A képességek kibontakoztatása.
‐ A készségek begyakorlása.
Az otthoni , illetve a délutáni iskolai keretek között történő felkészüléshez előírt írásbeli és
szóbeli feladatok meghatározásának elvei:
‐ Biztosítsa a folyamatos gyakorlást.
‐ A feldolgozott tananyaghoz illeszkedjen.
‐ Legyen megfelelően előkészített.
‐ Adjon lehetőséget a differenciálásra.
‐ Teljesüljön a szóbeli és írásbeli feladatok aránya.
‐ Illeszkedjen az életkori sajátosságokhoz.
‐ Memoriterekre, gyűjtőmunkára hosszabb időt ad.
‐ Fejlessze az önálló ismeretszerzést, tanulást.
‐ Hozzájáruljon a digitális eszközök, tartalmak etikus használatához.
Az otthoni, illetve a délutáni iskolai keretek között történő felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:
‐ A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy
terhet.
‐ Vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot.
‐ A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek.
‐
A házi feladatok elkészítéséhez az alsó tagozatos tanulók a napköziben, a felsősök a tanulószobán
tanári segítséget kapnak.
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II.11 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTMÉRÉSE
A tanulók fizikai állapotmérésére jelenleg a törvényben (Nkt. 2011. CXC 80.§ (9)) meghatározott
NETFIT tesztrendszert alkalmazzuk.
„A NETFIT filozófiája az, hogy minden tanulónak személyre szabottan segíteni tudjunk abban,
hogy felnőttként egészségtudatosa vezesse életét” (Kaj, Csányi, Karsai, Marton 2014., 3. o.).
A NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) a 2014/2015-ös tanévben került bevezetésre a magyar közoktatásban, és az 5.-12. évfolyamos tanulók fittségi állapotának felmérését
szolgálja.
A NETFIT tesztrendszer egységes feltételeket biztosít a mérések elvégzéséhez, valamint az eredmények rögzítéséhez minden oktatási intézmény számára. Újszerűsége abban rejlik többek kö‐
zött, hogy tudományosan megalapozott, az egészség megőrzést állítja a középpontba, a motoros
tesztek végrehajtásánál biztosítja az ízületek- és a gerinc védelmét. A korábban Magyarországon
ismert tesztrendszerek egytől-egyig normatív módszerrel (táblázatok és pontrendszerek segítsé‐
gével a kapott eredmények összehasonlításán alapszik) készültek. A NETFIT ezzel szemben krité‐
riumorientált, amely egy külső kritériumértékhez (az egészséghez szükséges minimális fittség)
viszonyítja a tanulók teljesítményét (Kaj, Csányi, Karsai, Marton 2014.).
Mérések és kritériumok:
A méréseket felső tagozaton (5-8. évfolyam) valamennyi osztályban, januártól-májusig folyamatosan végezzük. A felmérések testnevelés órák keretében a testnevelő tanárok útmutatásai alapján történnek. Figyelembe vesszük, hogy, melyek azok az egységek amelyeknél a tanév során
még jelentős fejlődést várhatunk, így azokat időben később végezzük el. Ennek alapján a testöszszetétel és tápláltsági profilt a mérési időszak elején vizsgáljuk. Az eredmények meghatározásá‐
nál az intézményünkben dolgozó védőnő is segítséget nyújt.
A NETFIT életkor és nemek szerint értékel, a motoros teszteknél (lásd 1. és 2. táblázat) kapott
eredményeket három kategóriába sorolja: egészséges zóna, fejlesztés szükséges, fokozott fejlesztés szükséges.

Fittségi profil megnevezése

Fittségi tesztfeladat megnevezése

Vizsgált terület

Testtömeg mérése
Testösszetétel és tápláltsági
profil

Testtömegindex (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérés

Aerob fittségi (állóképessé- Állóképességi ingafutás teszt
gi) profil
(20m vagy 15 m)
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Testzsírszázalék
Aerob kapacitás

Ütemezett hasizom teszt

Vázizomzat fittségi profil

Törzsemelés teszt
Ütemezett fekvőtámasz
teszt
Kézi szorítóerő mérése
Helyből távolugrás teszt

Hajlékonysági profil

Hajlékonysági teszt

Hasizomzat ereje és erőállóképessége
Törzsfeszítő izmok ereje
Felsőtest izomereje
Kéz maximális szorító ereje
Láb robbanékony ereje
Térdhajlítóizmok nyújtható‐
sága, csípőízületi mozgásterjedelem

1. táblázat A NETFIT fittségi profiljai és tesztjei
(Kaj, Csányi, Karsai, Marton 2014, 35. o.)

Az eredmények rögzítése, értékelése.
A kapott értékeket adatlapokon rögzítjük melyeket később a NETFIT internetes rendszerébe is
feltöltjük. A program részeként az eredményekről lekérdezéseket készíthetünk, melyeket orszá‐
gos, regionális, megyei, intézményi, évfolyam, osztály és egyéni szinten is összehasonlíthatunk.
Szükséges eszközök:
12. Mérési útmutató
13. Hanganyag az ingafutáshoz, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz
14. Oktató DVD
15. Számítógép, hordozható cd-lejátszó
16. Mérleg, testmagasságmérő, hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítóerő-mérő, mérőcsík,
20m- es szalag, bioimpedancia-analizátor.
(NETFIT áttekintés www.mdsz.hu/netfit/netfit-attekintes/ letöltve: 2016.09.13

II.12 A Z ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATA A NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁBAN
A könyvtár - pedagógia program célkitűzései
Az iskolai könyvtár legyen:
•
alkalmas az önálló szellemi tevékenység végzésére,
•
forrásközpont,
•
a kulturált szabadidő eltöltésére ideális,
•
hatékony az ismeretelsajátításban, mint eszköz és módszer,
•
korszerű, az életvitelhez szükséges források, információk elérésében –
számítógépek, Internet használat
•
olyan hely, ahova mindig jó bejönni, otthonos, nyugodt, barátságos
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Az iskolai könyvtár jó helyszíne a nevelésnek, mert:
sajátos eszközeivel, szabad légkörével, a személyiségre ható tevékenységével az iskolánk arculatát meghatározó értékek megvalósulásának helyszíne. A tanulókkal való differenciált foglalkozás
megoldásában – szolgálja az ismertelsajátítást, a tanulást, az önművelést, a tehetséggondozást, a
felzárkóztatást, a magatartási problémákkal küszködő tanulók beilleszkedését, a szociális, kulturális hátrányok leküzdését.

A személyiség fejlesztés: a könyv és könyvtárhasználattal összefüggő igények és szokások kialakí‐
tása:
- önművelésre nevelés
- önálló ismeretszerzésre nevelés
- könyvtárhasználóvá nevelés
- olvasóvá nevelés
Kiemelt feladatai
- Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén.
- A tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása.
- Az alkalmazható tudás (mint az alkotó személyiséggé válás eszköze) megalapozása.
- A könyvtárral különösen jól fejleszthetőek a kompetenciák: problémamegoldás, kommunikáció,
kritikai, globális látásmód, információszerzés- és kezelés, a kooperatív munkára való alkalmasság.
- IKT elsajátítása: az információ gyűjtésétől a rendszerezésen, tároláson
át a kritikai elemzésig, valamint az információ megfelelő formába öntése, kommunikálása.
- A tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükséges
magatartásmódok, tevékenységek kialakítása.
- Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, az esélyegyenlőség megteremtése.
- A tehetséggondozás során az érdeklődés elmélyítése, továbbfejlesztése.
- A tanulás fejlett módszereivel rendelkező, önálló ismeretszerzésre képes tanulók tehetséggondozása.
A könyvtáros feladatai
A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi,
hogy a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárral épülő pedagógiai
fejlesztő, önművelő tevékenységet. A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem lehet más
célja, mint az alapvető elvárás, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített
gyakorlatközeli könyvtárhasználat és az erre való nevelés.
A szaktanárok feladatai
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől függetlenül.
A helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. Éppen ezért
ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési alternatívák
rendszeres igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy szaktárgyuk műveltséganyagába beépüljenek a médiatári információszerzés különböző csatornái. Legyen jelen mindennapi pedagógiai
munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú tanítás-tanulás és kutatómunka igénye.
Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a különböző önmű‐
velési technikák elsajátítását.
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A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése
Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv-és könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok tanítása. Ha nem így történik, a hatékonyság erősen kétséges. Fontos a
könyvtáros tanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, napközis órák, tehetséggondozás, stb.) gondos előkészítése. Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak legyen helye, és
tudjon jegyzetelni a könyvtár úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az eredményes és haté‐
kony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű
és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanulók
rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon.
Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t adjunk a foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban megfelelnek, és
amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni.
Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése
Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat
kiválasztó munka-(óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon.
A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a
rátalálás, önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő érdeklődését. A haté‐
konyság érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző
munkaformáit (frontális, differenciált, csoport, egyéni). Külön tervezzük meg a közvetlenül irányí‐
tott könyvtári csoportos, és az egyénre szabott önálló tanulói tevékenységeket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik a helyes tanulásmódszertani jártasságok kialakítását. Tudatosítsuk
a tanulókban, hogy a különböző tanórákon megismert műveltségtartalmakat ki lehet bővíteni,
meg lehet szilárdítani a szélesebb könyvtári ismeretekkel.
Amikor a tanulók konkrétan megismerkednek a különböző dokumentumokkal (könyvek, képek,
folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat mindig adjuk a kezükbe, lapozzák át, olvassák
el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak tartalmukról, műfajukról, nézzék meg az illusztráció‐
kat, ábrákat.
A könyvtári gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben közölni kell a felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A feladatadás mindig érthető,
világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv-és sajtóolvasást, mű‐
ködjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári gyakorlatokat értékeljük (személyenként és csoportosan!
Időtervek, órakeretek tervezése
A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése –kellő szaktanári
egyeztetéssel –a könyvtáros feladata.
Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek
A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a taní‐
tás-tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik.
– Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.
– Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.
– Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia).
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A könyvtár-pedagógiai program feladatai 1-8.évfolyamon a spirálisan építkező tantervi követelmények szerint
- Az írott dokumentumok jelentősége: az olvasás megszerettetése.
-Az információszerzés lehetősége: a könyvtár. A helyes használatra, viselkedésre nevelés.
-A könyv tartalmi és formai elemeinek megismerése: általa az információhoz jutás megkönnyíté‐
se.
- A könyvtári állomány tagolása, raktári rend: segítségével az ismerethez jutás lehetőségének
megteremtése.
- A dokumentumtípusok megismerése: a megfelelő információhordozó kiválasztása.
- A tájékozódás direkt és indirekt eszközeinek használata: a problémamegoldó gondolkodásra
nevelés, mint az információs társadalom szükségletét természetes lehetőségként felkínálni.
- A kibővülő információszerzési lehetőségek megismertetése: korszerűhasználói tudás, szokások
kialakítása
- A megszerzett információk értelmezése, rendezése, felhasználása, kommunikálása: a forrás helyes feldolgozására képessé tenni.
- Az iskolai könyvtár centrális és kibővülő szerepkörének tudatosítása: a nevelőtestület tagjainak
az elsődleges információforrása munkája során az iskolai könyvtár legyen.
- Az alapozó könyvtárhasználati órák a NAT követelményeit szolgálják: a minimális elméleti ismeretek mellett ezek alkalmazási műveletei hangsúlyosak.
-A szakórák könyvtárhasználaton alapuló tanulási, tananyag-feldolgozási technikái
természetes módszerré váljanak!
Könyvtári megközelítésből foglalkozási típusok és óra típusok lehetnek
Könyvtárhasználati foglalkozás:
- (tan)óra
 könyvtárhasználati óra
 könyvtárhasználati szakóra
- Egyéb könyvtárhoz kapcsolódó foglalkozás
 szakkörök
 versenyek
 irodalmi foglalkozás, mesedélután
 kézműves foglalkozás
o Könyvtári rendezvények
o író-olvasó találkozó
o kiállítások
o filmvetítés
A könyvtárhasználati modul óraszáma az alapfokú oktatásban
(Ld.: Dán Krisztina, Haralyi Ervinné: A könyvtárhasználati modul óraszáma az alapfokú oktatásban
http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/tantervek/kerettantervek)
Az órakeret és a tartalom tervezése:
1–4. és 5–8. évfolyam
1–4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
2+2+2+2

magyar

5–6. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Informatika
0+4
digitális kultúra
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7–8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Informatika

2+2

magyar

1+1 digitális kultúra
2+2 magyar

Könyvtárunkban egyszerre egy teremben kényelmesen 15-20 gyermek ültethető le. Osztály több
esetben 30 fősek. Ezért ezekben az esetekben osztálybontás célszerű.
A részletes tantervet az 1 sz. melléklet tartalmazza.

II.13 E GYÉB AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN MEGJELENŐ TARTALMAK :
Településen élő más nemzetiségek szokásainak megismerése
Fontos, hogy tanulóink megismerjék más nemzetiségek szokásait, történetüket, életüket. Mivel
iskolánkban nincs nemzetiségi oktatás, ezért egyes tantárgyak anyagrészeiben jelennek meg a
településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok. Ezeket részletesen a
tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák.
Világörökség
Városunkat az ókeresztény emlékek a világörökség részévé tették. Iskolánk pedagógusai feladatuknak tekintik, hogy a Világörökséggé nyilvánított helyszíneket és ezen belül a pécsi ókeresztény
emlékeket megismertessék tanulóinkkal. A helyi tanterveinkben, elsősorban 4-8. osztályos tanulóink számára készített tanmeneteinkben jelennek meg e témák. Természetesen a humán és a
földrajz tárgyakat tanítók tudják a legjobban megtalálni a kapcsolódási területeket. Tantárgyi
anyagként a világörökséggel történelem és rajz órákon kiemelten foglalkozunk, de ezeken kívül is
számtalan lehetőség adódik, így olvasás, magyar irodalom, földrajz, osztályfőnöki, természetismeret, technika, angol, informatika, etika tantárgyak esetében a téma említésére.
Szeretnénk, ha iskolánk tanulói rendelkeznének egy többletismerettel: olyan városban élnek és
tanulnak, mely a világörökség része, ezt gondozni, őrizni mindannyiunk közös felelőssége!
Céljaink
- A világörökség városában lakó tanulóink ismerjék meg városuk korabeli történetét és lakóit.
- Történeti áttekintésen keresztül jussanak el a városban található ókeresztény emlékekig.
- Tudatosuljon bennük, hogy a világörökségi címmel jogok és kötelességek járnak együtt.
- Lássák be, hogy a műemlékek védelme fontos, ismerjék meg a világörökség védelmének
feladatait!
- Pécs múltja, történelme iránti tisztelet kialakítása, az aktív „tükeség” fejlesztése.
- Tanulóinknak olyan szemlélete legyen, amely a hagyománytiszteletre építve hozzájárul
ahhoz, hogy figyeljenek a jelen értékeire, s hogy fontos ezek átörökítése az utókorra.
- Érdeklődés felkeltése múltunk iránt.
- Érdeklődés felkeltése a korabeli emberek életmódja iránt.
- Az ismeretek megszerzésekor a tanulói tevékenység domináljon!
- Megszerzett ismeretek kreatív, tevékenység központú felhasználása.
- Alakuljon ki tanítványainkban: megmutatás, bemutatás, továbbadás hármassága!
- A világ és Magyarország világörökségi helyszínek megismertetése.
- Helyünk az Európai Unióban.
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Feladataink
- A világörökség fogalmának, tartalmának bemutatása.
- A világörökség legfontosabb magyar és nemzetközi szervezeteinek és jeleinek megismerése.
- A címmel járó előnyök, kötelességek és lehetőségek ismerete.
- A más tantárgyakban meglévő lehetőségek és kapcsolódások a témához.
- Pécs ókeresztény emlékeinek bemutatása: személyes találkozás útján, tanulói készítésű
tablóról, videóról, CD-ROM-ról, internetről, könyvekből, folyóiratokból, prospektusokból.
- A megvalósítás formái: tanórák, szakkörök, vetélkedők, otthoni anyaggyűjtés.

Lázár Ervin Program (LEP)
Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

A Kormány egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő
nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturá‐
lis fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az
állam kiemelt felelőssége. E kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot (LEP), amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében a
lehetséges programelemek körét:
1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ
esetében a Pécsi Nemzeti Színházban)
4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben
vagy koncerttermekben
5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ
esetében a Pécsi Nemzeti Színházban)
6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyén (minden esetben a
Fővárosi Nagycirkuszban)
7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten
Fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja:
Felhívni a tanulók figyelmét a fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
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A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében már kisiskolás kortól – osztályfőnöki órán,
szakórákon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős rendezvényeken stb. – hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével az élelmiszerek és tisztálkodási szerek közötti választások esetében. Minél korábban mutassuk be a tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik szerepelnek benne, mi az üzenete, milyen eszközöket használ a megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi a fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára?
9-10 éves korban már azt is tudatosítani lehet, „mennyiben befolyásolják az érzelmek, a családi
kapcsolatok és az egyéni értékek” az egészségügyi információk meghallgatását, az egyes fogyasztási termékek, szolgáltatások kiválasztását.
Osztályfőnöki, technika, testnevelés, fizika és kémia órán meg kell ismerkedni azokkal a biztonsá‐
gi előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, vegyszert tartalmazó termék, gyógyszer
vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet az ár-érték arányra, a termékek
minőség és felhasználhatóság szerinti szavatossági idejére.

II.14 K ÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK
A közlekedéssel kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, hanem beépülnek
az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba.
A közlekedésre nevelés célja:
 a közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása
 a kulturált közlekedési magatartásformák kialakítása és alkalmazása
 személyiségfejlesztés
 általános tudásszint növelése
 a gyerekek közlekedési veszélyeztetettségének csökkentése
 olyan tapasztalatokkal, ismeretekkel történő megismertetése, melynek birtokában jól eligazodik a környezetében
Feladatunk:
 A közlekedési környezet megismertetése évszakokhoz kapcsolódóan.
 A közlekedési tapasztalat- és ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése és biztosítása.
 A közlekedéshez szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása.
 Modell nyújtása /KRESZ park, példamutatás…/.
 A biztonságos közlekedéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése.
Tanórai tevékenységek a közlekedésre nevelésre
A közlekedés biztonsági oktatás színterei az oktatásban Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a KRESZ tartalmak.
 Technika – gyalogos és kerékpáros közlekedés
 Matematika – Mozgásos feladatok számítások
 Fizika – Út - sebesség-idő
 Földrajz - közúthálózat, közigazgatási térképek, térképek
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Magyar - útleírások, szövegértés
Informatika – Szövegszerkesztési feladatok, táblázatkezelés, PPT
Osztályfőnöki - Kirándulások előkészítése

Tanórán kívüli tevékenységek a közlekedésre nevelésre
 iskolai könyvtár
 osztálykirándulások, természetjárás, túrázás
 szabadidős programok
KRESZ-parkban:
 alkalmi- és folyamatos megfigyelések
 szerep- és szabály játékok
 szimulációs játékok
 szituációs gyakorlatok, valós helyzetek (autó-kiállítás, séta, átkelés a zebrán)
 spontán alkalmak (séta, kirándulás, úttesten való átkelés, kerékpározás).
Lakókörnyezetben:
 kirándulás, séta
Elsajátítás mélysége:
 A gyalogos közlekedés
 Kerékpáros közlekedés
 Járművekről szerzett ismeretek

II.15 T ÁRSADALMI BŰN - ÉS ÁLDOZATTÁVÁLÁS MEGELŐZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A bűn- és áldozattá válás megelőzési programhoz kapcsolódó oktatás célja:
 a fiatalkori bűnözés megelőzése és visszaszorítása
 a közösségi életet pozitívan befolyásoló magatartásformák kialakítása és alkalmazása
 a fiatalok negatív énképének megváltoztatása
 személyiségfejlesztés és stabilizálás
 általános tudásszint növelése
Tanórai tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére
A bűn- és áldozattá válással kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, hanem
beépülnek az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba (pl.: osztályfőnöki órán,).
Tanórán kívüli tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére
 iskolai könyvtár
 osztálykirándulások, természetjárás, túrázás
 pályázatok, versenyek
 iskolarendőr
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II.16 A Z ISKOLA KÖRNYEZETI
II.16.1

AZ

NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEI

ISKOLA EGÉSZSÉGNEV ELÉSI PROGRAMJA

Az egészség a fizikai, szellemi, szociális, érzelmi, értelmi, egyéni (szakmai) jóllét állapota. A
természeti tényezőkön kívül a pszichikai és szociális környezet tényezőinek a vizsgálata, ismerete,
lehetőségekhez mérten történő kedvező alakítása is az egészségnevelésre is tartozik.
Az egészségnevelési program célja:
‐ Biztonságos iskolai környezet kialakítása.
‐ Harmonikus, egészséges életvitel utáni igény kialakítása a gyerekekben és rajtuk keresztül a családban.
‐ Korszerű egészségnevelési ismereteket adni, ill. azokat gyakoroltatni.
‐ Kialakítani, megerősíteni, szinten tartani a tanulók képességeit, ill. jártasságait, melyek
alapvetőek egészségük megőrzése és védelme érekében.
‐ Mutassanak elfogadó és segítőkész magatartást, beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránt.
‐ Az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, a közlekedési, balesetek elkerülések módjaira készüljenek fel.
‐ Erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését.
‐ Mindennapos testmozgás biztosítása a tanulók részére illetve az ezután igény kialakítá‐
sa. Elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek felnőtt korukban is a saját
‐ egészségükre ügyelni, azt javítani.
‐ A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit :
‐ a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;
‐
‐

az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzé‐
se szempontjából való fontosságát;
a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság eléré‐
sében.

Szomatikus nevelés
‐
higiénés (személyi és környezeti)
‐
kondicionálás (testedzés, sport)
‐
betegség,
‐
egyéni és társas higiénia szerepe, járványok, megelőzése
‐
baleset megelőzés
‐

dohányzás, drog, alkohol prevenció

Pszichohigiénés nevelés
‐
önismeret,
‐
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetés
‐
környezeti hatások feldolgozása
‐
emberi kapcsolatok
‐
érzelmi
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Szociálhigiénés nevelés
‐ társas kapcsolatok
‐ kommunikáció
‐ családi élet
‐ a stressz- és feszültségoldás metódusai
Feladataink:
Balesetet okozó környezeti tényezők, szituációk megszüntetése.

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Családi napokon egészségi állapot felmérése, életviteli tanácsok adása.
Mindennapos testmozgás szintereinek biztosítása tanórán, sportkörökön, napköziben.
Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló
sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki
egészség megőrzésének.
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
Szituációs játékok, drámapedagógiai elemek alkalmazása.
Kirándulás, egészségnapok, szervezése
Környezetvédelmi tevékenységek kialakítása( madárvédelem,parkrendezés)
Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
Egészséges táplálkozás megismertetése biztosítása az iskolai étkeztetésben.
Osztályok közötti versenyek, mérkőzések szervezése.
A komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének kialakítása és
megvalósítása
A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos,
az egészség- megőrzést preferáló magatartás fontos része.
A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok kezelé‐
sében.
Annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos magatartásra szocializálásnak szerves része
a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása.

Megvalósítás helyszínei:
Tanórai foglalkozásokon:
‐

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségneveléssel, ezért fontos a tantárgyak,
szaktanárok, közötti folyamatos kapcsolat.
‐ Minden óra jellege és adott témaköre határozza meg, hogy milyen problémát milyen módszerekkel dolgozunk fel.
Az egészségnevelés lehetőségei osztályfőnöki órákon:
-

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
a testi és környezeti higiénia kialakítása
egészséges testtartás, a mozgás fontossága
az értékek felismerése és ismerete
az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatok, gyógyszerhasználat
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-

elsősegély-nyújtási ismeretek
barátság, párkapcsolatok, szerepe az egészségmegőrzésben
személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
az egyéni és az egymás iránti felelősségteljes magatartás
tanulás és tanulás technikái
az idővel való gazdálkodás szerepe

-

rizikóvállalás és kockázatai, közlekedés, személyes biztonság
szenvedélybetegségek elkerülése; alkohol, dohányzás, drog, játékszenvedély
tanulási környezet alakítása
a természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége

Tanórán kívüli foglalkozásokon:







Napközis foglalkozásokon kiváló alkalom adódik a játékokra, a játékos feladatokra. Lehetőség nyílik az étkezési és napirendi szokások kialakítására.
Környezetvédelmi napok.
Papírgyűjtés.
Kortárskapcsolatok.
Családi nap.
Erdei iskola
Az erdei iskola jó színtere a közösségépítésnek, a tanulói együttműködésen alapuló tanulásnak, az
élet minden területét átfogó komplex ismeretszerzésnek. Hatodik évfolyamosok 3 napos erdei iskolában vesznek részt, amennyiben a szülői közösség ezt támogatja.

Módszerek:











Hagyományos ismeretátadás tanári magyarázattal.
Kérdés-felelet típusú feladat-feldolgozás.
Szerep- és szituációs játékok.
Gyűjtőmunka.
Csoport- vagy egyéni munka.
Összehasonlítás.
Informatikai lehetőségek kihasználása.
Kortárs oktatók ( felsősök- alsósoknak)
Projektek
Külső előadók (iskolarendőr, orvostanhallgatók)

Program segítői
‐ védőnő
‐ iskolaorvos
‐ fogorvos
‐ szülők
‐ iskolapszichológus
‐ iskola rendőr
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Mérési lehetőségek

‐
‐
‐
‐

Az egészségesebb életmód hatásai mutatkoznak:
az évenkénti kötelező orvosi vizsgálatok adataiban
tendenciájában a hiányzási statisztikában is.
az évente kétszer végzett fogászati szűrések alkalmával
Netfit évente

Sikerkritériumok:
-

Balesetek visszaszorítása az iskolában.
A helyes táplálkozási szokások kérdőíves helyzetfelmérés pozitív eredményei.
Kevesebb fegyelmi eset.
Egészségvédelmi nap, hét.
Az iskolai sportkörök, valamint a városi sportegyesületek igazolt játékosainak száma.
A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása
Az iskolában működő Gyermekbarát büfében fogyasztott egészséges ételek és italok arányának
növekedése.
- A témához kapcsolódó versenyeken, pályázatokon való résztvevők száma.
- Témahetek, témanapok a tanévben.
- Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben, személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényé‐
nek kialakulása és megvalósítása.
- Csökken a fizikai aktivitást nem igénylő szabadidős tevékenységekre szánt idő.
- Ezzel egyidejűleg megnő a fizikai aktivitással, szabadban, egészséges környezetben, közösségben eltöltött idő, mely erősíti a közösséghez tartozás érzését.

Értékek:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Az élet tisztelete és védelme
Testi, lelki higiénia
Konstruktív életvitel
Személyi esztétikum
Emberi jogok tisztelete és betartása
Konfliktusok kezelése, kudarctűrés

Megvalósítás irányelvei
 Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység
rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek
kiemelt iránya legyen.

75

Osztály szinten szervezünk korcsolyázást és részt veszünk rendszeresen a jeges vetélkedőn, vízi vetélkedőn. A tavaszi és őszi időszakban kihasználjuk az iskolánk közelében
található túra útvonalakat.
 Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve a
településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az
iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola
tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.
 A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és
az egészségtudatos életmódra nevelés.

Tanulmányi kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy azok jelentős részét képezzék a termé‐
szetben eltöltött programok, és a sport tevékenységek. Erdei iskolai programunk szerves
részei a túrák.
 A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.
Az egészséges életmódra nevelés és a fizikai aktivitás fontosságának tárgyalása, hangsúlyos
része az osztályfőnöki tematikának.
 Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra tá‐
maszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.
 A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és
sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat.
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.

II.16.2

AZ

ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Öko-iskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján
elnyertük az Öko-iskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös öko-iskola címet. A környezettudatos nevelés mindennapjaink része.
A környezeti nevelési program a Magyarországi Öko-iskolák kritériumrendszere figyelembevételével készült. Tartalmazza azokat az elvárásokat, amelyek alapján az öko-iskolai program iskolánkban megvalósul.
Az öko-iskolák célja, hogy az iskolai élet minden területén érvényesülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiájának alapelvei. A helyi értékek és gondok részét képezik az iskolai élet
pedagógiai programjának.
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A környezeti nevelés célja



a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése,
a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása

A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek
kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben
felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ennek megvalósítása
rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel, amely messzemenően
figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt teremt minden gyermek számára a
környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák elsajátításában. E pedagógiai törekvés
sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi vagy szociális hátrányokkal küzdő gyerekeknél,
hiszen életük során halmozódhatnak környezeti konfliktusaik.
A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi együttélés,
illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktus-kezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is.
A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és a
társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi termé‐
szetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások formá‐
lása.
A környezeti nevelés célja az ember és környezete viszonyának, kapcsolatának alakítása,
a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti
környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.
Tehát vizsgálódásának, tevékenységének középpontjában szükségszerűen a valóságos, megtapasztalható környezet, annak megélhető állapota, változásai állnak. Ehhez kapcsolódóan fontos
szerepe van az élmény alapú, tevékenység-központú, a környezeti problémákra érzékennyé tevő
interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának.
Módszerek, tanulásszervezési formák:




A tanítási órák klasszikus módszerei
Kooperatív tanulási technikák, projektek
Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák

A környezeti nevelés színterei
 tanítási órák
 egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidőszegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások
 erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok
 tanulmányi, természettudományos komplex verseny,
 jeles napokról emlékezés, ÖKO-napok
 projektek (szelektív hulladékgyűjtés, Víz-hete, Föld hete, Erdők hete, Állatok Világnapja,
….)
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rendezvények partnereinkkel, szülők bevonásával
szabadtéri tanterem és az iskola környezetéből adódó lehetőségek kihasználása,
épített környezet megismerését szolgáló tevékenységek,

Cél

Feladat

Az iskola a fenntartható fejlő‐
dés alapelve szerint működik,
mindennapi életében és fejlesztő munkájában érvényesülnek a környezeti szempontok.

Az iskola tevékenységeiről és
ezek környezetre való hatásá‐
ról 3 évente felmérés készül: a
tanulók és a szülők környezettudatosságáról 4. és 7. évfolyamon, és a tantestületben.

Az iskola arculata határozottan képviseli a fenntartható‐
ság, a környezettel harmonikus életvitel pedagógiai érté‐
keit.

A bemutatkozó anyagok, az
épület külleme, az udvar tartozékai, a folyosók, tantermek
dekorációja mind anyagában,
mind megjelenésében legyen
környezetbarát, egészséges.
Az oktató-nevelő munkában
helyet kapnak a helyi közösség
életéhez kapcsolódó tevékenységek az iskola településén
Az iskola aktív kapcsolatot tart
fenn a fenntarthatóságért tevékenykedő
a, helyi civil szervezetekkel,
b. országos hatókörű civil
szervezetekkel,
c. termelő tevékenységet
folytató szervezetekkel
Iskolán kívüli tevékenységek
szervezésében együttműkö‐
dünk a hasonló célokkal szerveződő partnerszervezeteinkkel

Az iskola hozzájárul a helyi
társadalom igényeinek kielégí‐
téséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai
képviseletével.
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Tevékenység/Megvalósíthatóság
kritériumai
A felmérések feldolgozása.

Faliújság, iskolaújság, falburkoló
anyagok.

Együttműködő partnereink:
Zöld Híd
Mecsek Egyesület
Mecseki Erdészeti zrt.
Magyar Madártani Egyesület Baranya Megyei Csoportja
Misina Természet és Állatvédő Egyesület
Biokom , Biomark
Tettye Forrásház
Hőerőmű
Állatkert és Akvárium Terrárium
Duna-Dráva Nemzeti Park
Ökováros-Ökorégió Alapítvány

Cél

Feladat

Olyan készségek, képességek
fejlesztése, mellyel tanítványaink a környezetért felelős, a
környezeti problémákra érzé‐
keny, aktív állampolgárokká
válnak.

Az iskola, messzemenően figyelembe véve a gyermekek
életkorát és egyéni sajátossá‐
gait, sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe, előtérbe
helyezve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős
együttműködés.
Szempontok a módszer kivá‐
lasztásához:
alkalmazkodjanak az életkori
sajátosságokhoz,
vonjanak be minél több tanulót,
az iskola keretein túl is legyenek hatással,
a természetbe szervezett tevé‐
kenységek száma a lehető legtöbb legyen,
a lakóhelyi vagy közeli példára
alapozzanak,
nyújtsanak sok élményt a tanulónak,
az érzelmekre hassanak, a
személyes megtapasztaláson
alapuljanak,
- legyen bennük sok játékos
elem.
A diákok bevonása az őket
érintő döntések előkészítésé‐
be.
A környezeti értékek beépítése
a tanítás tartalmába és tevé‐
kenységrendszerébe.
élmény alapú, tevékenységközpontú módszerek minél
sokoldalúbb alkalmazásával.
E célból az iskola minden tanévben munkatervében tervez
az öko-iskola arculatához kapcsolódó programokat.

Olyan szemlélet kialakítása,
mellyel a tanulók képessé
válnak a problémák megérté‐
sére, a tanuló és környezete
viszonyának, cselekvési, döntési lehetőségeinek tisztázásá‐
ra az iskola természeti és épí‐
tett környezetének megismerésén keresztül.
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Tevékenység/Megvalósíthatóság
kritériumai
Projektmódszer
Drámapedagógia
Szerepjáték
Helyzetgyakorlatok, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek
Kooperatív tanulás
A tevékenységet lehetőség szerint a
szabadban
Tanítási órán kívüli környezetben
megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák

A diákönkormányzatnak van környezetvédelmi felelőse
Témanap, témahét
Szakkörök
Vetélkedők, tanulmányi versenyek
Iskola-nyitogató foglalkozások
Településünk lakói felé való nyitottság

Cél

A mindennapi környezetgazdálkodás részévé váljon az
iskolahasználók életének.

A környezetterhelés csökkentését eredményező szemlélet,
magatartás fejlesztése, környezetkímélő anyagok haszná‐
latának elterjesztése.

Az iskola takarékos működtetése

Feladat
A Világörökség részévé nyilvá‐
nított helyszínek megismerése,
kiemelten a magyarországi
természeti és épített értékeket.
A tevékenységek tervezése az
éves munkatervben.
Az iskola a lehető legkisebb
szinten tartja a hulladékkibocsátását, a keletkező hulladékokat környezetkímélő
módon kezeli. Ahol lehetséges,
törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására.
Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, energia-takarékosság, vízgazdálkodás megszervezése.
A környezettudatos fogyasztási
szokások kialakítása a tanulók
mindennapi döntéseiben.
Környezetbarát termékek
használata a papírhasználattól
az írószereken át a takarításig,
tanórákon, tanórákon kívül.
Az iskola technikai és adminisztratív dolgozói részt vállalnak az intézmény környezetbarát működtetésében
Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel.

Az iskola takarékosan bánik az
energiával
Az iskola a lehető legkisebb
mértékben szennyezi a levegőt
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Tevékenység/Megvalósíthatóság
kritériumai
Tanórai és tanórán kívüli foglalkozá‐
sok keretében, és tanulmányi kirándulások alkalmával.

Megfelelő mennyiségű szelektív
hulladékgyűjtő az iskola településén
is,
(papír, műanyag, kommunális hulladék, elemgyűjtő),
iskolai komposztáló,
esővízgyűjtő használata

Gyermekbarát Büfé működtetése,
Tudatos vásárlásfoglalkozások

Környezetbarát iroda, szelektív hulladék-gyűjtés, tiszta, egészséges
környezet
Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszerű használata.
A csapok és WC-tartályok rendszeres
ellenőrzése, a csepegések, szivárgá‐
sok azonnali megszüntetése.
Takarékosság a hőenergiával. Takarékosság az elektromos árammal.
A kémények, szellőztető berendezé‐
sek anyagkibocsátása szabályozott
és rendszeresen ellenőrzött.
A szabadtéri burkolt felületek
(sportpályák, udvar) gondozottak,
pormentesek.
Az iskolakert mentes az allergén
növényektől.

Cél

Feladat

A természetismereti tanulmá‐
nyok összegzése, rendszerezé‐
se, alkalmazása

Erdei iskolai program szervezé‐
se.
Időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk

A szabadtéri tevékenységek,
programok tervezett, állandó
részei a pedagógiai munkának,
a szervezés fontos szempontja
az egészséges életvitel.

A természet tanulmányozása
tantermen, iskolán kívül, a
szabadban is folyik.
Az iskola ösztönzi a tanulókat,
szülőket, pedagógusokat a
természetjárásra

A környezeti nevelésiökoiskolai tevékenység összehangolt működése, harmonikus fejlesztése az oktatónevelő munka szerves részeként.
A nevelőtestület képzett a
környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák
tanításában, legyen jártas a
módszertanában, és ezt alkalmazza is.

Az iskolában a környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi,
javaslataival segíti az iskola
környezeti nevelési, öko-iskolai
tevékenységét.
Az iskola a fenntarthatóság
pedagógiájához kapcsolódó
pedagógus és más szakmai
továbbképzéseket szervez,
illetve részt vesz ilyen képzések
szervezésében, a tapasztalatok
átadásában
Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak
érdekében, hogy munkájáról
minél többen hírt kapjanak.
Szülők tájékoztatása az ökoiskolai tevékenységről, az
együttműködés eredményeiről
Az iskola folyamatosan fejleszti
a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, internetes
kapcsolat).

Az iskola környezeti nevelésiökoiskolai tevékenysége váljon ismertté a helyi és tágabb
környezet számára

A környezeti nevelésiökoiskolai munkához fontos
információk naprakész ismerete

Tevékenység/Megvalósíthatóság
kritériumai
Az erdei iskola költségeinek (szállás,
étkezés) egy részét lehetőség szerint
az iskola pályázati forrásokból igyekszik biztosítani. Így az anyagi terhek
fennmaradó része a családokra há‐
rul. Azoknak a tanulóknak, akik nem
kívánják, vagy nem tudják igénybe
venni ezt a programot, a továbbhaladást az iskola az abban való részvé‐
tel nélkül biztosítja.
Terepgyakorlat
Tanulmányi kirándulás
Tanóra a szabad levegőn
Természetjárás
A komplex intézményi mozgásprogramban szereplő feladatok megvaló‐
sítása.
Öko-iskolai munkaközösség működtetése (a tagok között van reál, humán, ill. művészeti tárgyak, testnevelés tanárai is)

Pedagógus továbbképzés

Pécs TV, Pannon TV, esetenkénti
tájékoztatása
Iskolai honlap frissítése

Iskolai könyvtár

Az iskola tagjainak, partnereinek feladatai az iskolai környezeti nevelés és egészségnevelés terén
Humán erőforrások

Feladat, szerepkör

Erősségek
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Humán erőforFeladat, szerepkör
rások
Iskolavezetőség Támogatja az iskolai környezettudatos tevé‐
kenységet, melyet a minőségi munka részének
tekint, hozzá megfelelő anyagi forrásokat teremt. Az eredményes munka érdekében ösztönző rendszert dolgoz ki. Fontosnak tartja a
személyes példamutatást, ezért aktívan részt
vesz az egyes programokban.
Tanárok

Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes természetvédelmi-, környezetvé‐
delmi és egészségnevelési tartalmakat. Folyamatosan frissítik e témájú ismereteiket és
pedagógiai módszereiket.

Osztályfőnökök

Összehangolják osztályuk környezeti- és egészségnevelési tevékenységét. Kapcsolattartók a
szülők és a gyermekek között, szervező, tájé‐
koztató munkát végeznek.

Pszichológus

Segíti a lelki egészségnevelést. Egyéni és csoportos beszélgetések a tanulókkal és a szülőkkel. A pályaválasztás segítése.

Gyermekvédelmi A hátrányos és a veszélyeztetett tanulók segí‐
felelős
tése. Kapcsolattartás a szülőkkel, a családsegí‐
tőkkel.
Iskolaorvos, vé‐ Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása
dőnő
az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. Segíti a tanár munkáját az egészségmegőrzésben.
Technikai dolgo- A programok tárgyi feltételeinek biztosítása,
zók
tantermek, vizesblokkok, világítási hálózat,
iskolaudvar karbantartása.

Diákok

Szülők

Erősségek
Hiteles, a program iránt elkötelezett személyiségek legyenek
mind a pedagógusok, mind a
diákok számára. Hasznosítható
kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek. Vezetői munkájukat
kreativitás, nyitottság, tolerancia jellemezze.
Minden tanár folyamatos feladatának tekintse a környezetegészségvédelemre nevelést
tantárgyától függetlenül. Személyiségének, érdeklődésének
megfelelően gazdagítsa az iskola e területeken nyújtott szolgáltatásait.
Használja ki az aktualitásokat
osztályközösségi megbeszéléseken.
Működtesse a felelősi rendszert.
Az osztályok közösséggé fejlesztésének segítése (szociometria).
A személyiségfejlesztést segítő
kezdeményezések.
Családok bevonása, konkrét
segítségadás, vagy közvetítés.

Szakmai kompetencia, szemé‐
lyes ráhatás, személyes kapcsolattartás a gyerekekkel, szülőkkel.
Az iskola kertjében és az épü‐
letben lévő növények, a füves
felület ápolása, gondozása,
szelektív és folyamatos hulladékgyűjtés segítése.
A tervezett éves programban részt vesznek
Havi rendszerességgel osztály(hallgatóság, tevékeny részvétel, megfigyelé‐ termek dekorálása, napi rendsek, kezdeményezések). Felelősséggel haszszerességgel a tanterem rendnálják az épületet és az iskolaudvart.
jéért, tisztaságáért való felelősség.
A fő hangsúly a szemléletformá‐
láson van.
Előadások tartása, szemléltető eszközök gaz- Tevékeny részvétel a progradagítása, anyagi támogatás, szervezés, kísérési mokban, az ő szemléletük is
tevékenység,
formálódik, a környezeti- és
külső erőforrások felkutatása.
egészségnevelés túlmutat az
iskola falain.
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III

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

2011. évi CXC. a köznevelésről szóló törvény 26. § alapján:
(1) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség1 hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
Jelen Pedagógiai Program megtekinthető az intézmény honlapján.
Nyomtatott formátumban a Pedagógiai Program, a Nevelési Program és mellékletei megtekinthetőek az iskola könyvtárában.
(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.
A Pedagógiai Program jelenlegi felülvizsgálata a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosítása a 7/2014. (I.17.) Kormányrendelet alapján történt meg.
A Pedagógiai Program további felülvizsgálata évenként történik, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően.
A Pedagógiai Programban foglaltak megtartása kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre, valamint azokra a személyekre,
akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az iskola feladatainak megvaló‐
sításában, illetve a szülőkre, azokon a területeken, amelyek érintettek.
A Pedagógiai Program módosítása az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elnöke.
A Pedagógiai Program érvényes az elfogadását követő mindenkori jogszabályi változások átvezetésével.
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület határozatképes ülé‐
sen elfogadta.
A felülvizsgálatot követően a Pedagógiai Program 2020. szeptember 1-jétől 1. és 5. évfolyamon
felmenő rendszerben lép hatályba.
Pécs, 2020. augusztus 31.

_______________________________
Kárpáti Piroska
a Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
intézményvezető

1

5. számú melléklet
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IV LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív.
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V MELLÉKLETEK
Mellékletek:


Helyi tantervek (elektronikusan tárolva)



A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola nevelőtestületi értekezletének jegyzőkönyve, jelenléti
íve
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola diákönkormányzatának nyilatkozata
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola szülői szervezetének nyilatkozata
Fenntartói többletkötelezettség jóváhagyása
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