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1. Az iskola nevelési programja
Településünk egyetlen általános iskoláját 1926-ban alapítottak a környék földbirtokosai. A Szent
István nevet 2000-ben kapta emléket állítva annak, hogy az új iskolaépületet a millennium
évében avathattuk föl. 2000-ben az új iskola oktatási szárnyát vehettük birtokba, 2001-ben pedig
a tornatermet.
A tanulók döntő többsége ragaszkodik iskolánkhoz, szeret ide járni. Nyugalmat, biztonságot
szeretne az iskolában, elítéli a verekedést, veszekedést, rongálást. Kötődnek tanáraikhoz,
társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg az iskolai évek alatt, ezáltal gazdagodik személyiségük.
Az iskola sok esetben az egyedüli élményforrás a gyerekek számára.
A 196 tanuló befogadására alkalmas épület korszerű, tágas, világos, berendezése esztétikus. A
jól felszerelt nyelvi laborban az angol nyelvvel ismerkedhetnek a tanulók. A számítástechnikaszaktanterem – melyben a felső tagozatosoknak tanórába illesztett számítástechnika oktatása
zajlik – felszereltségét folyamatosan korszerűsítjük. A további szaktantermek oktatási
eszközeinek, felszereléseinek bővítése – az önkormányzat fejlesztési tervére alapozva, illetve
pályázati úton – megvalósult. A karbantartások, felújítások elvégzése, az esetleges
eszközpótlások beszerzése folyamatos.
Az ebédlő különálló épületben helyezkedik el.
Szakos ellátottságunk megfelelő.
A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása nem javult az utóbbi években. Ez a tény
nagymértékben befolyásolja nevelő-oktató munkánkat, hiszen az iskolázottsági és foglalkozási
helyzet átörökítése nagyon erős tendencia; a gyermekek és szüleik továbbtanulással kapcsolatos
aspirációiban igen fontos szerepet játszik a szülők értékválasztása, kulturális háttere.
A tantestület 80 %-a nem a községben él. Az újonnan érkezett fiatal kollégák lelkiismeretes,
lendületes munkát végeznek; a nevelőtestület régi tagjai az új oktatási irányzatnak megfelelően
végzik színvonalas munkájukat.
A születések száma egyre nehezebben biztosítja a 8 évfolyamos általános iskola működtetését.
Nehéz a tervezés az erős ingadozás miatt.
A 2008/2009. tanévtől a túrkevei Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola grafika tanszakának
kihelyezett tagozata működik az iskolánkban.
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A hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a veszélyeztetett helyzetű tanulók folyamatos
figyelemmel kísérését az osztályfőnökök végzik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
feladatokkal megbízott pedagógus közreműködésével. Minden lehetőséget kihasználunk ezen
tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetségek gondozására.
Intézményünkben alsós napközis - és felsős tanulószobás csoportok működnek.
Nevelőink nagy körültekintéssel gondoskodnak az iskolaépület lehető legtakarékosabb
működtetéséről
Az épület helyiségeinek lakosság által történő igénybevételének feltételrendszere kidolgozásra
került, a bérbeadás rendszeres.
Törekszünk a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeinek biztosítására. Számos tanulmányi
versenyen eredményesen szerepelnek tanulóink. A tanulói leterheltség miatt feladatunk a
versenyeken való részvétel szabályozása.
Integráltan oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat. A különleges gondozást igénylő
tanulókkal való foglalkozást fejlesztő órák keretében, óraadó gyógypedagógus alkalmazásával
látjuk el. A szakszolgálati feladatokat a Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
Az

intézmény munkája

tervszerű:

stratégiai

céljai,

operacionalizált

feladatai

éves

Munkatervünkben fogalmazódnak meg; ez és az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
képezik mindennapi munkánk alapját. A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési munkaközösség
terve alapján történik.
Az iskola – szülői ház kapcsolata megfelelő. A Házirend és az SZMSZ előírásainak megfelelően
adunk tájékoztatást, illetve bocsátjuk rendelkezésre az iskolai dokumentumokat.
Igyekszünk bevonni a lakosságot, civil szervezeteket programjainkba: tanulóink által, illetve
plakátokon és közösségi oldalon keresztül intézünk meghívást rendezvényeinkre, kiállításainkra.
Honlapunk a www.szisuli.hu, Facebook oldalunk a https://www.facebook.com/szisuli. Ezeken
az oldalakon tájékoztatjuk az érdeklődőket intézményünkről.
Küldetésnyilatkozat
“ Ha a jövő évről akarsz gondoskodni-, vess magot!
Ha egy évtizeddel számolsz-, ültess fát!
Ha terved egy életre szól- embert, nevelj!”
(Kínai bölcsmondás)
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Nevelőtestületünk vezérelve:
„Boldog, kiegyensúlyozott, életre való gyermekek nevelése.”
Szeretnénk, hogy tanulóink gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek
toleranciára, önművelésre, önállóságra és lelkiismeretes, becsületes személyiséggé váljanak.
Fontosnak tartjuk a következetesség elvét minden területen. Legyünk következetesek a
követelményállításban, a számonkérésben, saját munkánk, felkészülésünk korszerűsítésében.
Neveljük tanulóinkat is következetes munkavégzésre, az eredmények megbecsülésére. Fontos
feladatunk a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése, bővíthető tudás nyújtása. Olyan
ismeretek nyújtása, amelyek bővítése csak szorgalom és kitartás kérdése.
Törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat
hirdetünk tanulóink felé. Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése, egy
nyitott demokratikusan, gyermekléptékűen működő iskolai világ kialakítása. Minden gyermek
egyéniség, és a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete. Leadni saját önös érdekeit, és
meghallgatni, elfogadni a másik véleményét. Tisztelni a másik embert, a társat, a felnőttet, a
fiatalt, az időset egyaránt, a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit.
Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethosszig
tartó tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az
információ áradat.
Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljuttatni. Nem kell, nem is lehet
mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a
rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.
Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális
fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
1.1.1. Alapelvek
Intézményünk


küldetésének tekinti, hogy a község lakói részére a szükségleteknek és a felmerülő
igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez,
a sporthoz szükséges alapfeltételeket.
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humán és technikai feltételével támogat minden olyan intézményen kívüli
kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitűzéseinek megvalósítása irányába
hat.



hatásmechanizmusának kialakítása során a társadalmilag elfogadott értékeket tekinti
elsődlegesnek.



tevékenységének minden területén érvényesülnie kell a demokratikus, az emberi
jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet
erősítő gondolkodásmódnak és eljárásoknak.



valamennyi

programjának,

rendezvényeinek

irányításában,

szervezésében,

lebonyolításában közreműködőket azonos emberi értékei, a pedagógiai, szervezési
tudatossága,

valamint

elért

teljesítménye

alapján

egységes

szemlélet

és

követelményrendszer alapján ítéljük meg.


szolgáltató tevékenységet folytat. Az alaptevékenységébe tartozó elemeket – az
érvényben lévő törvények és rendelkezésekben meghatározottak kivételével –
térítésmentesen, egyéb szolgáltatásait önköltségen vagy üzleti alapon biztosítja az
igénybe vevőknek. Helyiségeit, felszereléseit a fenntartó határozata szerint adja
bérbe.

Az iskolában tanító pedagógusoknak a mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább
felsorolt pedagógiai alapelveket kell szem előtt tartaniuk.
Iskolánkban gyermekközpontú légkört kívánunk teremteni, ahol diákjaink jól (otthon) érzik
magukat és ahol életkori és egyéni sajátosságaikat figyelembe veszik.
Olyan légkör megteremtését biztosítjuk, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg
önmagát, különbözőségét és másságát is elfogadva.
Az iskola mint szervezet jövőképét a külső és belső tényezők együttes figyelembevételével
alakítjuk ki, elérését tudatosan tervezzük meg.
Ennek érdekében:


tanulóink személyiségét tiszteletben tartjuk,



a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életünk megszervezésébe,



a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
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diákjainkkal megismertetjük a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,



minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, nemcsak a
tanulásban, hanem az élet más területein is,



az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 tanuló és tanuló
 tanuló és nevelő
 szülő és nevelő
 nevelő és nevelő között



Az iskola mint szervezet működését feltáró helyzetelemzésünk alapján ILMT alapú
komplex szervezetfejlesztési tervet készítünk, amelyben meghatározzuk azokat az
alapvető célokat, tevékenységeket, amelyeket a következő években szükséges
elérnünk és megvalósítanunk a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.



A sikeres óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó– felső tagozat, általános
iskola–középiskola, középiskola–felsőoktatás) átmenetet támogató fejlesztéseinket
tudatos terv szerint hajtjuk végre. Konkrét esetek megoldásába bevonjuk a szükséges
partnereket



Az átmenetet támogató programok kialakítására, fejlesztésére vonatkozó célok,
tevékenységek megvalósítási folyamatát rendszeres időközönként (pl. havonta) (pl.
mikrocsoportülésen) áttekintjük és dokumentáljuk (pl. emlékeztetőben).

Következetesség, amely az iskolai élet minden területét át kell, hogy hassa.
Ennek érdekében:


érvényre kell juttatni a feladatokban, a követelményekben, a rend, a fegyelem, a
tisztaság területén,



olyan jellemvonások kialakítása, amely elengedhetetlen a következetes ember
számára, pl.: elvhűség, határozottság, bátorság, kitartás,



példamutatás a pedagógusok részéről.
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Tolerancia: szeretnénk, hogy a tanulóink társas kapcsolatait az egymásra figyelés, a megértés, a
másság elfogadása jellemezze.
Ennek érdekében:


szituációs játékok megszervezése tanórákon



közös rendezvények, versenyek, szabadidős tevékenységek szervezése



szeretnénk, ha minden tanulónk érezné az iskolához, az osztályközösséghez, mint
csoporthoz tartozás örömét.



Határtalanul! programba való bekapcsolódás

Önálló ismeretszerzéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása,
fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése
Ennek érdekében:


alapkészségek fejlesztése a tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon



olvasást- és szövegértést segítő, fejlesztő tankönyvek és taneszközök beszerzése,
használata



fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszerét



szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának
becsülete legyen



segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni és felismerni a rosszat.

1.1.2. Célok


A község lakóinak minden generációja intézményünk szervezésében találja meg
alapvető oktatási, művelődési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze
jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek
sikerélményei.



Támogatni kell olyan kisközösségek kialakulását, melyeknek tagjai képesek önállóan
szervezni tevékenységüket, hozzájárulnak feltételrendszerünk javításához, elősegítik
nagyobb közösségeink célkitűzéseinek megvalósítását.



Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a
különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését.
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Anyagi lehetőségeink függvényében a modern világ olyan vívmányait is
hozzáférhetővé kívánjuk tenni az érdeklődőknek, amelyeket saját erőből (egyéni vagy
család) nem lennének képesek elérni. (Pl: reprezentatív tartalmú, árú és kiadású
könyvek, folyóiratok, számítógépes szolgáltatások, műholdon terjesztett tv adások,
stb.)



Az alapfeladatainkon túli nevelési, oktatási, közművelődési igények kielégítésének
megszervezését is célunknak tekintjük, amelyek eszközeinkkel megvalósíthatók.



Az intézmény összetett tevékenységi köre sokoldalú, sok irányban képzett
szakembereket igényel. Az alkalmazásban állók továbbképzésével biztosítani kell,
hogy a szakmai igényeknek megfeleljünk. A szakember biztosítás és továbbképzés
külső munkatársakra is kiterjedhet, ha azok szívesen vállalnak egy-egy részfeladatot
intézményünknél.

1.1.3. Feladatok
Ezen Pedagógiai program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak
figyelembevételével évente intézményi szintű tervek készülnek. Ezekben meg kell határozni:


a pedagógiai program időarányos teljesítésének szintjét,



az irányítás és szakmai tevékenység fő irányait,



az intézmény szintű rendezvények munkamegosztását,



a községi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait,



az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait,



az ellenőrzés kiemelt területeit.

Az iskola mint szervezet jövőképét a külső és belső tényezők együttes figyelembevételével
alakítjuk ki, elérését tudatosan tervezzük meg. ILMT alapú szervezetfejlesztési tervünk részeként
belső erőforrás fejlesztési tervet készítünk, melyet összehangolunk a Továbbképzési programmal
és beiskolázási tervvel.
Az intézmény éves programját úgy kell kialakítani, hogy azok lefedjék a nagyobb csoportokra
jellemző igényeket, és feleljenek meg az éves célkitűzéseknek.
1.1.4. Eszközei, Eljárásai
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A nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszerével. A nevelési
módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél érdekében alkalmazott eljárás. Célja,
hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív
hatásokat. A nevelési módszereinket hozzá kell igazítani a célokhoz. A nevelési módszereket
úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. A
módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja.
A nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek: a követelés, meggyőzés, gyakorlás,
értékelés, elismerés, büntetés.
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:
Az oktatás valamennyi módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés,
eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló.
A tevékenység megszervezésének módszerei:
Követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás. A magatartásra ható
módszerek:


ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret.



kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés.



gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés,
tilalom, elmarasztalás.

A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a
következők lehetnek:


nyelvi eszközök: beszéd, beszélgetés (szabad, irányított, spontán, tervezett, egyéni
vagy csoportos), interjú.



nem nyelvi eszközök: kísérhetik, nyomatékosíthatják, vagy helyettesíthetik
közleményeinket. Ezek: arckifejezés, szemmozgás, tekintet, testközelség, testtartás,
mozdulatok, kulturális jelzések.



szociális technikák: ezeket a technikákat a gyerekek a felnőttektől tanulják el,
kezdetben a családban, majd az iskolai közösségben.



technikák az

ön- és emberismeret fejlesztéséhez: ezek olyan eszközök,

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal
szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi
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tulajdonságait, készségeit. Ide tartozik a fejlesztő interjú és a fejlesztő beszélgetés


szociális

készségfejlesztő

konfliktuskezelő

technikák:

a

tanulók

problémamegoldó

és

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése történik

általuk. Ezek: a minta- és

modellnyújtás, a megerősítés /buzdítás, dicséret,

jutalmazás/, a szerepjáték, a dramatizáló tevékenység.

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.2.1. Az értelem kiművelése
Célok:


önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése



a problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és
feldolgozása, a továbbtanulásra való felkészítés



az átlagosnál magasabb teljesítőképességű tanulók felfedezése, képességeik
legmagasabb szintű kibontakoztatása

Feladatok:


alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése



eltérő gondolkodást segítő, problémákon keresztül tanító, nevelő-oktató munka



egyéni képességeknek megfelelő fejlesztés



a tehetséges tanulók kiválasztása és támogatása képességeik kifejlesztésében



a fejlesztő hatású tevékenységek tudatos pedagógiai tervezése, irányítása



olyan tevékenységrendszer megszervezése, amely az értelmi, érzelmi, akarati élet és
a tanulás területén is biztosítja, hogy a tanuló önmagához képest előrehaladjon.

Eszközök:


olvasás- és szövegértést igénylő és fejlesztő tankönyvek, taneszközök



munkáltató tankönyvek, amelyek nem lexikális tudást követelnek



szakkörök,

versenyeztetés,

differenciált

osztálymunka,

kiselőadás,

kutatás,

pályázatok


programokat szervezünk más fogyatékossággal élő személyek részére
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Eljárások:


Következtető és levezető módszerek kombinálása



Egyéni és csoportos foglalkoztatás



Megfigyelés a szaktanárok részéről, tehetségek kiválasztása



Fejlődésük figyelemmel kisérése, észrevételeik visszajelzése



A támogatás elsősorban differenciált oktatással érhető el

1.2.2. Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés
A tanulók, a gyerekek különböző kisközösségekben élnek, tagjai lehetnek etnikai csoportnak,
nemzetiségnek, egyúttal tagjai a magyar nemzetnek; személyes kapcsolataik át-meg átszövik
egész életüket. Ahhoz, hogy kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek beilleszkedni a
különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket,
szükséges fejleszteni képességeiket, szociális motívumaikat.
Cél:
a szociális érzékenység
Feladat:
A segítő életmódra nevelés, a szociális fejlesztés során nagyon fontos a döntéseket befolyásoló
értékrend. Az egyéni értékrend mint motívumrendszer, meghatározó szerepet játszik a
személyiség működésének és viselkedésének szabályozásában. Nevelésünk szempontjából
legfontosabb a pozitív egyéni értékrend kialakulása, megszilárdulása. Gyermekeinket a másik fél
érdekeit figyelembe vevő, az önérdek és a másik fél érdekének kölcsönös, arányos érvényesülését
szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartásra kell nevelnünk. Érezzék mennyire
fontos, a másik ember, a másik csoport, a másik társadalom, az emberi faj létérdekeit figyelembe
vevő, szükség szerint szolgáló, segítő magatartás, cselekvés.
Eszközök:
Osztályfőnöki

órák, szakkörök,

közösségi

foglalkozások,

szabadidős

tevékenységek,

osztálykirándulások és táborok szervezése, alapítványi támogatás illetve pályázati lehetőségek
kihasználásával.
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Eljárások:
Az iskolai feladatok társas, csoportos ellátásával fejleszthetjük a szociális kommunikáció
erősödését. Meg kell ismernünk tanulóink kötődési hálóját, s ezen ismeret birtokában segítséget
nyújthatunk azon tanulóknak, akiknek kötődési hálója szegényes. Nemzeti ünnepeink életkorhoz
illeszkedő megünneplése, az osztályközösségek alakítása, a diákönkormányzat és a különböző
kiscsoportok: sportkörök,, szakkörök, stb. mind hozzájárul a csoportéletre, szervezeti és
társadalmi létre való képesség alakításához. Ide sorolható a kooperatív tanulási technikák, a
csoportmunka alkalmazása a pedagógiai folyamatban. A diákönkormányzatban történő működés
alkalmas az érdekérvényesítő képesség fejlesztésére. A versenyek, a sport, a különböző játékok
pedig alkalmasak a versengés képességének fejlesztésére.

Minden pedagógus, a pedagógiai munkát segítők az adott tanórán, helyzetben és a tanórán kívüli
színtereken a gyermekkel kapcsolatos minden tevékenységére jellemző, hogy tisztában vannak
azzal, hogy az egyes esetekben alkalmazott problémamegoldási stratégia az egész személyiségre
hat.

1.2.1. Boldogságóra program

Kiemelt módszer, amely segíti a fenti céljaink megvalósítását az iskola életébe minden
évfolyamon jelen lévő boldogságóra program.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatán iskolánk
elnyerte a „Boldog Iskola” címet. „A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia
eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség
fejlesztéséhez az iskolai korosztály számára.”

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősítik önbizalmukat. Így
nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.
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Intézményünkben valamennyi évfolyamon havonta egy alkalommal kerül sor boldogság óra
megtartására, tanórai kereteken belül beépítve.

Célok:
•

Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.

•

Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete.

•

A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.

•

A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élethelyzetekből

adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud fejlődni a jellem, a személyiség.
•

Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével való gazdagodás a

mindennapi gyakorlatban.
•

A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások

véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.
•

Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.

•

A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.

•

Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé

alakítása.
•

A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
•

Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind jobb

önismeret következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, céltudatosság
és elkötelezettség a célok megvalósításában.

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
Az iskola kiemelt feladata:


Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó ismeretek átadása,
az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása,
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Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási
alternatívákat ajánlani.



Motiválni, ösztönözni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak
megtartására, az egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozásával.



Segíteni mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben,
az egészséges életmód kialakításában, kiemelt figyelemmel a személyi higiéné, valamint
a baleset-megelőzés és az elsősegélynyújtás fontosságára.

Az iskolai egészségnevelési program részei:
Követelmények az iskolával és a pedagógusokkal szemben


Az iskola feladata és felelőssége a felnövekvő nemzedék egészségre nevelése.



Minden tevékenységével szolgálja a tanulók testi, lelki, szociális fejlődését.



A különböző műveltségi területek feldolgozása során adjon ismereteket a betegségek,
balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére.



Személyi,

tárgyi

környezetével

segítse

azoknak

a

pozitív

beállítódásoknak,

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, ifjak egészségi
állapotát javítják.


Az egészséges életmódra nevelés ne csak a betegségek megelőzésének módjára tanítson,
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet tiszteletére is
neveljen.



A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek
képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt
kialakítani.



Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.



Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés –
leggyakoribb testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülési módját.



Nyújtsanak támogatást a káros függőségekhez vezető szokások (pl.: dohányzás, alkoholés



drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.



Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat.



Foglalkozzanak a szexuális kultúra és magatartás kérdésével. Fordítsanak figyelmet a
családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
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A tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakítsák ki, az egészséges, harmonikus
életvitelt megalapozó szokásokat.



Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális
fejlődést.



A tevékenységek megszervezése és koordinálása során biztosítsák a folyamatos
kíváncsiságot, az aktivitást, a célravezető stratégiák felismerését, a problémamegoldó
gondolkodást, a vélemények megfogalmazását, s a tévedés lehetőségét is.

Erőforrások


A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által szervezett programok, valamint az intézet
honlapján található információk.



A pályázati lehetőségek kihasználása.



A mindennapos testnevelés keretén belül minél változatosabb sportolási lehetőségek
bevezetése.



Az ártalmas hatások elkerülésével kapcsolatos helyes lelki beállítódás és magatartás
kialakításának elősegítése.



A szenvedélybetegségeknél a megelőzés elsődleges feladata.



A gyermekek minél hitelesebb és hatásosabb tájékoztatást kaphassanak az őket
veszélyeztető tényezők elkerüléséről.



Az Iskolaegészségügyi Szolgálat szolgáltatásainak igénybe vétele, rendszeres védőnői
ellenőrzések, orvosi szűrővizsgálatok lehetőségének biztosítása.

Célok és feladatok:
Az iskola elsősorban az egyén életmódjának alakítását tudja befolyásolni következetes
neveléssel, ezért ez a legfontosabb cél.
Az egészséges életmód tartalmi összetevői:


személyi és környezeti higiéné,



egészséges táplálkozás,



testmozgás,



stressztűrés és stresszkezelés,



balesetek megelőzése,



kiegyensúlyozott szexualitás,



káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok kerülése,
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időben való orvoshoz fordulás,



egészségüggyel való együttműködés,



környezetvédelem.

Feladatunk, hogy ne csak megismertessük az egészséges életmód összetevőit, de meg is győzzük
tanítványainkat ennek helyességéről!
A célokból adódó egészségnevelés kiemelt feladatai:
Alsó tagozaton:


Törekvés a helyes táplálkozási szokások kialakítására.



Alapvető tisztálkodási tevékenységek tudatosítása.



Annak felismerése, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. Az
egészséges életkörülmények igénylése.



A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés.

Felső tagozaton:


Az

emberi

szervezet

felépítésének

és

működésének

alapszintű ismerete,

a

rendszerszerűség belátása. A gyakoribb betegségek megelőzésének és gyógyításának
mindenki számára elsajátítandó ismerete.


Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak
megismerése. Az alkohol, drogok, gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk
esetén), a dohányzás egészségkárosító hatásainak megismertetése.



Az öröklődés és az egészség közti kapcsolat felismerése, öröklött kockázatok, betegségek
létének tudatosítása, s e tudás alkalmazása a jövőkép formálásában. (Pl. családalapítás,
gyermekvállalás, életmódválasztás.)

Alkalmazott módszerek


Tanítási órákon ismeretátadás



Egészségnevelési projekthét megvalósítása



Külső (hiteles) szakemberek meghívása.



Szabadidős programok szervezése.



Megfigyeltetés, kísérletezés.



Szerepjátékok.

Az egészségnevelés ellenőrzése és értékelése
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Eredményvizsgálat az egyes tanulók esetében


helyzetfelmérés tanítási év elején



tanév közben célzott megfigyelés



ismeret és készségmérés tanév végén

A mérőeszközök összeállítása, folyamatos felülvizsgálata az iskolai védőnő közreműködésével
történik, a mérést az osztályfőnökök végzik.

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az ember lassan és állandóan fejlődő lény. Alapvető társadalmi környezetét kezdetben csak a
család alkotja, majd belép az óvoda, az iskola. Az iskola az a faktor, amely a gyermeket
biológiai lényből, szociális lénnyé fejleszti, amelynek az ismeretközvetítés mellett a
szocializációs célok egész sorát kell megvalósítania. Életünk során állandóan tanulunk, de
különösen az első 1/3 része szolgál arra, hogy szocializálódjunk. Ebben a folyamatban
kiemelkedően fontosak az általános iskolás évek. Ekkor tudjuk a személyiségformálással együtt,
vele szoros összefüggésben a közösségi nevelés feladatait megvalósítani. A közösség annál
értékesebb lesz, minél tartalmasabb, önzetlenebb egyének találkoznak, fejlődnek benne.

A befogadó és támogató munkakörnyezet kialakításához, fejlesztéséhez szükséges szervezet- és
közösségfejlesztési beavatkozásokat valósítunk meg.
A tanulói csoportok és közösségek alakulása a méltányosság és az eredményesség szempontjainak
figyelembevételével zajlik, az együttműködések meleg, elfogadó légkörben történnek.

A közösség és személyiségfejlesztés során közös cél, hogy


az egyén közösségi magatartása kialakuljon (a valahová tartozás élményét átélhesse,
képes legyen egyéni és kollektív felelősségvállalásra, közös élményei legyenek
társaival)



véleményalkotó, véleménynyilvánító képessége fejlődjön



a közösség etikai értékrendjét elfogadja (szükséges egy egységes morális alap, melyet
mindenki kötelező érvényűnek tart magára nézve)



a másságot képes legyen elfogadni, tudja kezelni (nagyfokú tolerancia szükséges)
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együtt érző magatartása kialakuljon



harmonikus emberi kapcsolatokat tudjon létrehozni, ápolni (meg kell ismerni a társas
együttélés szabályait)



az egyén képes legyen összeegyeztetni egyéni érdekeit a közösségi érdekekkel



programokat szervezünk más fogyatékossággal élő személyek részére

A közösségfejlesztés fő területei:


a tanítási órák



az egyéb foglalkozások



a diákönkormányzati munka



a szabadidős tevékenységek



nevelőtestületi napok



családi napok

Ezek a területek természetesen nem választhatók el egymástól, ezernyi szállal kötődnek,
forrnak össze. A közösségfejlesztés szoros, állandó együttműködést igényel. Az iskolában
foglalkoztatott

valamennyi

dolgozó,

az

iskolavezetés,

a

szabadidőt

szervezők,

a

diákönkormányzatban dolgozók, a szülők, az iskolát segít szervezetek között. Az iskola
valamennyi dolgozója megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolataival
példaként áll a diákok előtt. Éppen ezért nagyon fontos az iskolában dolgozó felnőttek
önismerete, szakmai továbbképzése, felkészülése az állandóan változó világban felnövekvő
újabb gyermekek nevelésére. Fontos, hogy a pedagógus előítéletek nélkül, jóhiszeműen
forduljon mindenki felé, meggyőzze tanítványait arról, hogy szükség van rájuk. Minden
tanulónak testreszabott feladatokat kell kapnia és erről rendszeres visszajelzést. A pedagógusnak
meg kell nyernie a közösségben lévő hangadókat, akik mozgósítani képesek társaikat a jó
ügyekben. Alaposan meg kell ismernie az egyes diákokat, érdeklődésüket, kíváncsiságukat
felszítani, nyitottá tenni lelküket, szellemüket. Megerősíteni önbizalmukat. Szükség van egy
gyermekpszichológus gyakori jelenlétére.
A tanórákon, osztályfőnöki órákon osztályközösség formálódik, melyben közös érdek, közös
cél, közös értékrend tartja össze a tanulókat. Ebben megtanulnak tanulni, közös értékrendet
követni, az egyes diákok társaik segítségével visszanyerhetik elveszített

önbizalmukat,
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megerősödhet önmagukba vetett hitük, valamelyest pótlódhat fellazult családi kötelékük,
oldódhat magánérzetük, tanácstalanságuk.
A nevelőtestületi közösségfejlesztő napokat az ILMT alapú komplex intézményfejlesztésünk fő
célkitűzéseihez igazodóan valósítjuk meg (pl. a nevelőtestületi napok keretében áttekintjük és
egyeztetjük fejlesztési elképzeléseinket).
A diákönkormányzati rendszer fejlesztését koordináló munkacsoport működik a programok
fejlesztése, indítása és minőségfejlesztése céljából.

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatait az intézmény SZMSZ - e szabályozza.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre


Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.



Segíti a tanulóközösség kialakulását.



Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.



Szülői értekezletet tart.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások
igazolása.



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
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Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokra, kapcsolatot tart az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. Az
osztályába járó tanulókkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek eleget tesz.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.



Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Cél:
az átlagosnál magasabb teljesítőképességgel rendelkező tanulók felfedezése, képességeik
legmagasabb szintű kibontakoztatása.
Feladat:


A tehetséges tanulók kiválasztása és támogatása képességeik kifejlesztésében



A fejlesztő hatású tevékenységek tudatos pedagógiai tervezése, irányítása



Olyan tevékenységrendszer megszervezése, amely az értelmi, érzelmi, akarati élet és
a tanulás területén is biztosítja, hogy a tanuló önmagához képest előrehaladjon.

Eszközök:
szakkörök, versenyeztetés, differenciált osztálymunka, kiselőadás, kutatás, pályázatok
Eljárás:


Megfigyelés a szaktanárok részéről, tehetségek kiválasztása



Fejlődésük figyelemmel kísérése, észrevételeik visszajelzése



A támogatás elsősorban differenciált oktatással érhető el
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1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A tanulási kudarc komplex jelenség. Nem csupán az értelmi képességek fejlettsége, hanem az
össz-személyiség problémája. Létrejötte egy folyamat következménye, melynek kezdete
többnyire az első óvodás-iskolás évekre nyúlik vissza. Iskolás gyermekeink jelentős százaléka
küzd valamilyen tanulási problémával, annak ellenére, hogy nem fogyatékos, ép érzékszervekkel
rendelkezik, és intelligenciájuk normál zónába esik (kb. 10-15 %). A tanulási nehézségek
előrejelzésében elsősorban a kognitív (gondolkodási), valamint a nyelvi és az emocionálisszociális tényezők a figyelemre méltók.
A tanulási nehézségek előfordulása megelőzhető, és a korai felismerése után megfelelő
eljárásokkal minimálisra csökkenthető, vagy teljesen megszüntethető. Nem megfordíthatatlan
hátrányról van szó, inkább az intellektuális érettség hiányáról, amelynél speciális és személyre
szabott támogatás szükséges az ismeretek elsajátításához.
A fejlesztő foglalkozás heti óraszámát a Köznevelési törvény szabályozza.
Egy fejlesztő csoport létszáma max. 3-5 fő lehet. A csoport összetételénél figyelembe kell venni,
hogy a tanulók azonos korosztályú és azonos problémával küzdő gyermekek legyenek.
Az osztálytermek stimuláló tanulási környezetet biztosítanak, tükrözik a gyermekek,
pedagógusok tudását és érdeklődését, ami a közös tanulásra is ösztönzőleg hat.
1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A háttérvizsgálatok azt mutatják, hogy a tanulók között hátrány adódhat a szociális helyzetből, a
családi funkció zavaraiból, illetve mentális problémákból.
Leggyakrabban jelentkező gondok:


alapvető szociális hátrányok



érzelmi zavarok



kommunikációs zavar



tanulási, magatartási nehézségek



veszélykereső viselkedés



a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek hátrányainak

Célok:

csökkentése
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egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása



megelőzés

Elsődleges megelőzésünk stratégiái:
A tanulók teherbíró- képességeinek növelése a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése
útján.
A rendellenességek előfordulási lehetőségeinek csökkentése a környezet alakításával.
A gyermek és a környezete közötti interakció javítása.
Feladatok:


a gyerekek fejlődésének nyomon követése annak érdekében, hogy a fejlesztést
kedvező pszichológiai feltételek között végezhessük



zavarok korai felismerése, előrejelzése, szükség esetén szakemberhez irányítás



pszichohigiénés munka



gyermek és környezet közötti interakció javítása



iskola- szülői ház közötti kommunikáció erősítése, a kapcsolat hatékonyságának
növelése



pedagógusok közötti interakció



a probléma jelzése a tantestület, osztályfőnök felé



a társas kapcsolatok alakulásának segítése



hatékony együttműködés az intézmény gyermekvédelmi felelősével



pedagógiai diagnózis készítése a problémás gyerekekről

Eszköz- és eljárásrendszer:


Pedagógiai diagnózis készítése, amely tartalma:
o családi háttér
o nevelési tanácsadó szakvéleménye
o pszichológus véleménye
o előző óvónőtől, tanítónőtől származó jellemzés
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o szülői jellemzés (érzelmi kapcsolatok)
o saját osztálybeli megfigyelések (társas kapcsolatok)
1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A hátrányos, halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű tanulók folyamatos
figyelemmel kísérését az osztályfőnök végzi; aki munkakapcsolatot tart a Gyermekjóléti
Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatal gyámügyi főtanácsosával.
Gyermekvédelmi célok:


megelőzés



amennyiben fennáll a hátrányos helyzet, illetve a veszélyeztetettség, annak kezelése,
megszüntetése

Feladatok:


indulási hátrányok csökkentése



fejlesztő foglalkozásokon felzárkóztatás



tehetséggondozás



napközis, tanulószobai ellátás biztosítása



szabadidős tevékenységek biztosítása



nyári táborok szervezése támogatások, pályázati lehetőségek kihasználásával



egészségvédő programok szervezés



tanácsadás, tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről



családi életre nevelés

Eszközök:


pályázati lehetőségek kihasználása



kapcsolattartás

a

Gyermekjóléti

szolgálattal,

Gyámhivatallal,

egészségügyi

dolgozókkal (iskolaorvos, védőnő), Diákönkormányzattal


együttműködés a szülőkkel

Eljárások:
Megfigyelés, beszélgetés, családlátogatás, fogadóóra.
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1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az egyre
több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint, csökken a
feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását, és leggyakrabban a gyermeken vezetődik le.
Ezek káros hatása az iskolában a gyermekek teljesítmény-, viselkedés-, és kapcsolatzavarainak
formájában jelennek meg.
Az iskola az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek problémája (éhség,
bántalmazás nyomai, agresszivitás, szorongás) itt érzékelhető először.
Cél:


a prevenció



a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése



a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése



segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetéséhez



kapcsolat kialakítása különböző szakemberekkel

Feladat:


a problémák felismerése



az okok megkeresése



tanácsadás, súlyos esetben jelzés a Gyermekjóléti szolgálat felé

Eszközök:


A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök
közreműködésével. A gyűjtött anyag továbbítása a gyermekvédelmi felelősöknek.



Családlátogatások.



Konzultáció szülőkkel, szakemberekkel.

Eljárások, iskolai szociális szolgáltatások:
Tanulmányi munkát segítő:


napközi otthon, tanulószoba



szakköri foglalkozások
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fejlesztő foglalkozások



pályaválasztás segítése



versenyekre való kísérés

Szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységek:


sportrendezvények szervezése



túrák, kirándulások, táborok szervezése alapítványi támogatás és pályázati
lehetőségek kihasználásával



vetélkedők



iskolai és nemzeti ünnepek megrendezése

Felvilágosító és egészségvédő programok:
Olyan programok, előadások szervezése, lebonyolítása, amely kellő információt nyújt a stressz
kezeléséhez, az egészséges életmódhoz.
November hónapban egészségnevelési hét keretében délutáni programok külső partnereink
bevonásával.
Egyéb:


reggeli ügyelet



reggeli étkezés



ebédelési lehetőség



egészségügyi szűrővizsgálatok



iskolai büfé

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntéseinek
folyamatában. Ezt a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. Az intézményben
diákönkormányzat működhet.

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Kiemelt figyelmet fordítunk feladatellátási helyünk partnerkapcsolati hálójának fejlesztésére.
1.8. 1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:


az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákgyűlésen;



a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságán keresztül;



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon;

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel
vagy a nevelőtestülettel.
1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
Az együttműködés formáit elsősorban a közös pedagógiai feladatokra kell építeni.
Cél:
Harmonikus, sokoldalú és segítőkész kapcsolat kialakítása a szülők- tanulók- pedagógusok
között, a gyermek szellemi, érzelmi, fizikai fejlődése érdekében.
Feladat:


A szülők igényeinek felmérése és annak figyelembe vétele nevelő- oktató munkánk
folyamatában.



Hassunk oda, hogy a szülők tevékenyen vegyenek részt pedagógiai munkánk
segítésében, támogassák nevelő munkánkat.



Érjük el, hogy bizalommal fordulhasson a pedagógus és a szülő egymáshoz a
gyermeket

érintő

problémák

esetében.

A

nehézségeket

a

tanuló

aktív

közreműködésével közösen próbálják megoldani.


Segítsük, hogy a szülő áttekinthető képet alkothasson az iskolában folyó pedagógiai
munkáról.



Szervezzünk még több közös programot a szülők bevonásával, a tanulók aktív
részvételével, a pedagógusok irányítása mellett.
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A szülőket partnernek tekintjük és partnerként kezeljük az óvoda–iskola, illetve
iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, általános iskola–középiskola, középiskolafelsőoktatás) átmenettel kapcsolatos konkrét esetek megoldása során. Minden eset
kapcsán

feltérképezzük

a

megoldásba

bevonható

valamennyi

partnert,

elérhetőségüket nyilvántartjuk (pl. partneri adatbázis formájában), nyilvántartásunkat
naprakészen tartjuk, folyamatosan frissítjük, rendszeresen felülvizsgáljuk (pl.
tanévente).


Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak
feltérképezésére, megismerésére.



Rendszeresen (tanévente két alkalommal) szervezünk a családokkal, szülőkkel való
partneri kapcsolat kialakítását, erősítését célzó közösségi napokat, családi napokat,
melyek megtervezéséért és megvalósításáért az osztályfőnöki munkaközösség
munkatervében megjelölt felelős személy (személyek) felelnek.

Eszközök:
A szülőkkel tartott kapcsolat folyamatos, az SZMSZ-ben szabályozott.
Módszerek, eljárások:


Szükség szerinti, akár mindennapos kapcsolattartás a szülőkkel.



Beszélgetés,

magyarázat,

meggyőzés,

bemutatás

módszerének

rendszeres

alkalmazása.


Rendszeres, folyamatos tájékoztatás.



Nyitottság, fogékonyság az új lehetőségek iránt.



Folyamatos tájékozódás, információszerzés.

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1.9.1. Házi vizsgaszabályzat
E házi vizsgaszabályzat rendelkezéseit a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 4., 6. és 8.
osztályos tanulóira kell alkalmazni.
A vizsga célja:


a tanulók, tanárok önértékelésének fejlesztése
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a tanulók tantárgyi követelmények szerinti tárgyi tudásának, képességeinek
vizsgálata



a vizsgázás, mint értékelési forma tanulása



a vizsgázás, mint ösztönzési, motivációs forma

A vizsga jellege és az érintett tanulók:


szummatív vizsga: 4. osztály



diagnosztikus vizsga: 6. osztály



szummatív vizsga: 8. osztály

Vizsgakötelezettség, vizsgatantárgyak és vizsgaformák:
A 4. osztályos tanulók három tantárgyból kötelesek vizsgát tenni a következőképpen:
Kötelező vizsgatantárgy:


magyar nyelv írásbeli



magyar irodalom szóbeli



matematika írásbeli

A 6. osztályos tanulók három tantárgyból kötelesek vizsgát tenni a következőképpen:
Kötelező vizsgatantárgy:


magyar nyelv és irodalom írásbeli



matematika írásbeli



természetismeret szóbeli

A 8. osztályos tanulók négy tantárgyból kötelesek vizsgát tenni a következőképpen:
Kötelező vizsgatantárgy:


magyar nyelv írásbeli és irodalom szóbeli



matematika írásbeli



történelem szóbeli

A vizsga időpontja: május hónap
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Részletes vizsgabeosztás a vizsgaszabályzat kiegészítéseként,minden év március 31-ig készül el.
A vizsgázó:


A tanuló köteles a vizsgán részt venni.



A 4., 6. és 8. osztályos tanulóknak végbizonyítványuk megszerzéséhez a
vizsgakötelezettségeiknek eleget kell tenni.



A vizsgázó köteles a vizsgákra felkészülni, és ott tudásáról számot adni.

A vizsgabizottság, a vizsgáztató tanárok:


A tanulók a szóbeli vizsgákon vizsgabizottság előtt vizsgáznak.



A vizsgabizottság elnöke: az iskola igazgatója vagy helyettese.



A kérdező tanár: az adott szaktárgyat tanító szaktanár.



A jegyző és a megfigyelő: az osztályfőnök, illetve akadályoztatása esetén a tantestület
más tagja.



Az írásbeli vizsgák felügyelő tanára, vizsgabiztosa az iskola nem szakos pedagógusa.

A szóbeli vizsgák rendje:


Szóbeli vizsgát kijelölt időpontban tesznek a tanulók.



A szóbeli vizsga 3 fős bizottság előtt történik, melynek összetétele: elnök, kérdező,
jegyző.



A vizsgázók 3 fős csoportokban folyamatosan, szünet közbeiktatása nélkül
vizsgáznak.



Egy napon egy tárgyból az összes vizsgázónak vizsgát kell tennie.



A szóbeli vizsgán a tételeket a tanulók húzzák.



Minden vizsgázó a felelet előtt 10 perc felkészülési időt kap. A felkészülési idő alatt
biztosítottak a megengedett eszközök, és a tanuló felelet tervet készíthet.



Egy felelet időtartama 10 percnél hosszabb nem lehet.



A vizsgázó a szaktanár útbaigazítása és támogatása nélkül önállóan felel, de ha
közben elakad, segítő kérdésekkel irányítható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai
óvakodjanak attól, hogy a vizsgázó gondolatmenetét megzavarják.
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Az írásbeli vizsgák:


Írásbeli vizsgát a megjelölt időpontokban tesznek a tanulók. Az írásbeli vizsga nem
nyilvános. A vizsgabiztoson kívül más külső személy nem vehet részt rajta.



Az írásbeli vizsgák időtartama 90 perc.



A vizsgázó a mérőlapok megoldása során csak íróeszközt használhat.



Két írásbeli vizsga között 30 perc szünetet kell biztosítani a tanulók számára.



Az írásbeli vizsgán kitöltött feladatlapot a vizsgabiztos köteles eljuttatni a
szaktanárhoz.

A vizsga anyagát, minden évben a szaktanár állítja elő és adja át a vizsgázónak, a vizsga előtt
legkésőbb 5 hónappal.
A tanuló teljesítményének értékelése:


A tanulók írásbeli vizsgadolgozatának javítója és értékelője a tantárgy szaktanára.



A szóbeli vizsgán a tanuló feleletét a kérdező szaktanár értékeli, a bizottság tagjai
véleményt alkothatnak.



A szaktanárok kötelesek a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményeit
körültekintően elbírálni, és érdemjeggyel (1-5) értékelni.



A tanulók és szüleik a vizsgák eredményeiről az iskola által kiállított vizsgaértesítőn
kapnak értesítést.



A tanulók vizsgatárgyakból kapott érdemjegyei négyszeres súlyozással kerülnek a
naplóba.



Elégtelen eredmény esetén a tanuló pótvizsgát köteles tenni, melynek érdemjegye
szintén négyszeres súlyozással kerül a naplóba

Záró rendelkezések:
A vizsgázó ha távol volt a vizsga időpontjában, pótló vizsgát kell tennie, a megjelölt időpontban.
A vizsga napján a vizsgázó tanulóknak egyéb foglalkozás nem szervezhető, de szülői kérésre
felügyelet biztosítása szükséges.
Elégtelennél jobb érdemjegy esetén javító vizsgára nincs lehetőség.
Vizsgakövetelmények részletezése:
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A tanulók a tanév első tanítási napján (szeptember 1-én), a szülők a tanév első szülői értekezletén
(szeptember 20-ig) tájékoztatást kapnak a vizsgákról, vizsgakövetelményekről, melyek májusban
kerülnek sorra.
Az SNI-s, BTMN-s tanulókat a szakértői véleményük figyelembevételével vizsgáztatjuk.
A tanulók a tételsort minden év szeptember 15-ig kapják meg.
A vizsgára felkészülést minden esetben segíti a szaktanár, de egyénileg is felkészülhetnek a
tanulók.
4. évfolyam
Magyar nyelv és Matematika
A feladatlap értékelése érdemjeggyel történik, az alább meghatározott százalékhatárok szerint:


0% - 30% - elégtelen (1),



31% - 50% - elégséges (2),



51% - 74% - közepes (3),



75% - 90% - jó (4).



91% - 100% - jeles (5).
Feladattípusok
Magyar nyelv:


5 perces másolás.



mondatfajták felismerése, mondatvégi írásjelek pótlása,



szótagolás,



betűrendbe sorolás,



szófajok felismerése, szavak csoportosítása szófajok szerint,



j-ly pótlása szavakban,



igeidők, igemódok.

Matematika:


számok írása számmal és betűvel,



számok helyének ábrázolása számegyenesen,



számszomszédok, kerekítés,



írásbeli alapműveletek,



szabályjáték,
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egyszerű és összetett szöveges feladat,



síkidomok csoportosítása halmazábrába.

Magyar irodalom
A tanulók és a szülők minden év szeptember 20-ig tájékoztatást kapnak a kötelező
vizsgaversekről, esetleg memoriterekről, melyeket fejből kell a vizsgán tudni (8-10 db). A
versek, memoriterek kiválasztása mindig a 4. osztályban magyar irodalmat tanító pedagógus
kompetenciája. A vizsgaversek között 2., 3. és 4. osztályos versek találhatóak.
Követelmény:
Tudjon a tanuló – előzetes felkészülés után – 10-15 mondatból álló ismeretlen
ismeretterjesztő szöveget hangos olvasással beszédtempójának megfelelő ütemben bemutatni, s
a hozzá tartozó 5 kérdésre szóban válaszolni.
A kötelező vizsgaversek, memoriterek közül tudjon a tanuló 1-et – húzás után –
elmondani, bemutatni.
Értékelés:
A vizsga értékelése érdemjeggyel történik, melyet 3 tagú vizsgabizottság határoz meg az
alábbi szempontok szerint:


a szöveg bemutatásának pontossága, tempója, hangsúlyozása, hangereje,



a kérdésekre adott válaszok pontossága,



a vizsgavers vagy memoriter pontossága, előadása, hangereje

6. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom


magyar nyelv (írásbeli: feladatlap)



magyar irodalom (szóbeli)
Magyar nyelv:
Feladattípusok:


betűrend,



hangrend,



szótagolás,



betűrendbe sorolás,
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szófajok felismerése, szavak csoportosítása szófajok szerint,



j-ly pótlása szavakban



a számnevek és helyesírásuk, toldalékolásuk,



a tulajdonnevek helyesírása



szófajtan



ige, igeidők, igemódok.

Értékelés:
A feladatlap értékelése érdemjeggyel történik, az alább meghatározott százalékhatárok szerint:


0% - 30% - elégtelen (1),



31% - 50% - elégséges (2),



51% - 74% - közepes (3),



75% - 90% - jó (4).



91% - 100% - jeles (5).

Magyar irodalom
Tételek:


Népköltészet és műköltészet összehasonlítása



A népmese



A monda



Petőfi Sándor élete



Petőfi: János vitéz



Arany János élete



Arany János: Toldi

Értékelés:
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik, melyet az iskolavezetés jelöl ki.
Tagjai:
-

intézményvezető vagy az iskolavezetés egy tagja (elnök)

-

az adott tanulócsoport osztályfőnöke (jegyzőkönyvvezető, megfigyelő)

-

a szaktanár (kérdező)

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik, melyet ez a 3 tagú vizsgabizottság határoz meg az
alábbi szempontok szerint:
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a tételben szereplő témakör bemutatása (fogalmak, évszámok, események, összefüggések
pontos ismerete)



önálló beszéd



az esetleg felmerült kérdésekre adott válaszok pontossága

Követelmény:
Az irodalmi művek szövegműfaji jellemzőinek felismerése. Tematikus-motivikus összevetések
röviden. Különbségtétel népmese és műmese, mese és valóság között. A János vitéz és a Toldi
feldolgozása folyamatában elsajátított epikai jellemzők felismerése. A művek szereplői
kapcsolatrendszerének értelmezése. A témakörökhöz kapcsolódó fogalomhasználat helyes
alkalmazása.
Szóbeli felelet éremjeggyel való értékelése:
JELES (5): összefüggő felelet, térben és időben tájékozott, ki tudja fejteni a témát
JÓ (4): ki tudja fejteni a témát, azonban kérdések segítségével többnyire helyesen válaszol
KÖZEPES (3): rávezető kérdésekkel, több segítséggel is, változó helyességgel tud válaszolni
ELÉGSÉGES (2): van fogalma a témát illetően, de ismeretei hiányosak. A segítő kérdésekre is
csak elégséges szinten tud válaszolni
ELÉGTELEN (1): ismeretei nem elegendőek, a segítő kérdésekre sem tud válaszolni

Matematika
Diagnosztikus írásbeli vizsga, melynek témakörei az 5. és 6. évfolyam törzsanyagára épülnek.
Témakörök:


Írásbeli összeadás, kivonás szorzás és osztás a racionális számok körében



Összeadás, kivonás szorzás és osztás a racionális számok körében



Hatványozás



Műveletek az egész számok körében



Mértékváltás (hosszúság, űrtartalom, idő, tömeg, terület, térfogat)



Szögszerkesztés



Tengelyes tükrözés



Százalékszámítás
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Arány számítás



Egyenes és fordított arányosság



Százalékszámítás



A felsorolt témakörökkel kapcsolatos szöveges feladatok
Értékelés:

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik:
JELES (5): 91% - 100%
JÓ (4): 75% - 90,9%
KÖZEPES (3): 51% - 74,9%
ELÉGSÉGES (2): 31% - 50,9%
ELÉGTELEN (1): 0% – 30,9%

Természetismeret
A természetismeret komplex tantárgyként megalapozza a 7. évfolyamtól induló
természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a fizika és a kémia, valamint a földrajz
tanulását.
Szummatív jellegű szóbeli vizsga, melynek témakörei az 5. és 6. évfolyam törzsanyagára
épülnek.
A 7 vizsgatétel két részből áll:
-

az „a” rész minden esetben egy, az 5. évfolyamon tanult témakörből választott
tananyagot,

-

a „b” rész pedig minden esetben egy 6. évfolyamon tanult témakörből választott
tananyagot tartalmaz.

1.

a: Az almafa, a paprika, és a májusi cserebogár
b: A légkör felmelegedése, napi középhőmérséklet kiszámítása

2.

a: Égés és tűzoltás
b.: Erdőt alkotó fáink: tölgy, bükk

3.

a.: Időjárás és éghajlat fogalma elemei
b.: Hazai erdők állatai: róka, sün, héja, erdei fülesbagoly

4.

a.: Háziállatok: házi sertés, szarvasmarha
b.: Föld forgása, keringése, és következményei
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5.

a.: Elsősegélynyújtás
b.: A Föld éghajlati övei

6.

a.: A Föld felszínét formáló külső erők
b.: Serdülőkori változások

7.

a.:Térkép fogalma, típusai, nevezetes szélességi körök
b.: Vizes területek élővilága: a kecskebéka és a vízisikló
Követelmény:
Tudjon a tanuló – előzetes felkészülés után –a témakörökről önállóan, egész

mondatokban beszélni, az esetleg felmerülő kérdésekre válaszolni.
Értékelés:
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik, melyet az iskolavezetés jelöl ki.
Tagjai:
-

intézményvezető, vagy az iskolavezetés egy tagja (elnök)

-

az adott tanulócsoport osztályfőnöke vagy szakos tanár esetén egy pedagógus
(jegyzőkönyvvezető, megfigyelő)

-

a szaktanár (kérdező)

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik, melyet ez a 3 tagú vizsgabizottság határoz meg az
alábbi szempontok szerint:


a tételben szereplő témakör bemutatása (fogalmak, összefüggések pontos ismerete)



önálló beszéd



az esetleg felmerült kérdésekre adott válaszok pontossága

Szóbeli felelet éremjeggyel való értékelése:
JELES (5): összefüggő felelet, térben és időben tájékozott, ki tudja fejteni a témát
JÓ (4): ki tudja fejteni a témát, azonban kérdések segítségével többnyire helyesen válaszol
KÖZEPES (3): rávezető kérdésekkel, több segítséggel is, változó helyességgel tud válaszolni
ELÉGSÉGES (2): van fogalma a témát illetően, de ismeretei hiányosak. A segítő kérdésekre is
csak elégséges szinten tud válaszolni
ELÉGTELEN (1): ismeretei nem elegendőek, a segítő kérdésekre sem tud válaszolni
8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
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magyar nyelv (írásbeli: feladatlap)



magyar irodalom (szóbeli)
Magyar nyelv:
Feladattípusok:



Betűrend



Hangrend



j és ly helyesírása



Számok helyesírása, toldalékolása



Egyszerű mondat



Összetett mondat



Szófajtan



Tulajdonnevek helyesírása
Értékelés:

A feladatlap értékelése érdemjeggyel történik, az alább meghatározott százalékhatárok szerint:


0% - 30% - elégtelen (1),



31% - 50% - elégséges (2),



51% - 74% - közepes (3),



75% - 90% - jó (4).



91% - 100% - jeles (5).

Magyar irodalom
Tételek:


Kölcsey Ferenc élete, munkássága és a Himnusz



Vörösmarty Mihály élete, munkássága és a Szózat



A Nyugat



Ady Endre munkássága



József Attila munkássága



Móricz Zsigmond élete, munkássága és a novella



Radnóti Miklós munkássága
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Értékelés:
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik, melyet az iskolavezetés jelöl ki.
Tagjai:
-

intézményvezető vagy az iskolavezetés egy tagja (elnök)

-

az adott tanulócsoport osztályfőnöke (jegyzőkönyvvezető, megfigyelő)

-

a szaktanár (kérdező)

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik, melyet ez a 3 tagú vizsgabizottság határoz meg az
alábbi szempontok szerint:


a tételben szereplő témakör bemutatása (fogalmak, évszámok, események, összefüggések
pontos ismerete)



önálló beszéd



az esetleg felmerült kérdésekre adott válaszok pontossága

Követelmény:
Az irodalmi művek szövegműfaji jellemzőinek felismerése. Tematikus-motivikus összevetések
röviden. Különbségtétel népmese és műmese, mese és valóság között. A János vitéz és a Toldi
feldolgozása folyamatában elsajátított epikai jellemzők felismerése. A művek szereplői
kapcsolatrendszerének értelmezése. A témakörökhöz kapcsolódó fogalomhasználat helyes
alkalmazása.
Szóbeli felelet éremjeggyel való értékelése:
JELES (5): összefüggő felelet, térben és időben tájékozott, ki tudja fejteni a témát
JÓ (4): ki tudja fejteni a témát, azonban kérdések segítségével többnyire helyesen válaszol
KÖZEPES (3): rávezető kérdésekkel, több segítséggel is, változó helyességgel tud válaszolni
ELÉGSÉGES (2): van fogalma a témát illetően, de ismeretei hiányosak. A segítő kérdésekre is
csak elégséges szinten tud válaszolni
ELÉGTELEN (1): ismeretei nem elegendőek, a segítő kérdésekre sem tud válaszolni

Matematika
Szummatív jellegű írásbeli vizsga, melynek témakörei az 7. és 8. évfolyam törzsanyagára
épülnek. A vizsga két részből áll. A közös rész mindenki számára egyforma, tartalmazza a
továbbtanuláshoz szükséges alapfeladatokat. A specializált részben (a tanulók továbbtanulásának
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megfelelően) a feladatok témakörei megegyeznek, viszont formájukban és ez által
nehézségükben eltérőek.
Témakörök:
Közös rész:


Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása



Algebrai kifejezések összevonása



Zárójel felbontása az algebrai kifejezések témakörében



Grafikonelemzés



Arány, arányosság és százalékszámítás

Specializált rész:


Pitagorasz tételével kapcsolatos feladatok (síkidomokra és testekre)



Egyenletek, egyenlőtlenségek



Testek felszíne és térfogata



A felsorolt témakörökkel kapcsolatos komplex szöveges feladatok

Értékelés:
A feladatlap értékelése (az eltérő nehézség miatt, a nehezebb feladatok nagyobb szorzóval
rendelkeznek) a következők alapján zajlik:
Közös

Szakiskola

Szakközépiskola Gimnázium

Tagozat

Pont • 1

Pont • 1

Pont • 1,1

Pont • 1,3

Pont • 1,2

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik:
JELES (5): 91% - 100%
JÓ (4): 75% - 90,9%
KÖZEPES (3): 51% - 74,9%
ELÉGSÉGES (2): 31% - 50,9%
ELÉGTELEN (1): 0% – 30,9%
Történelem
8. osztályban a Történelem vizsga szóbeli jellegű, azonban a tanulóknak a tétel kihúzását
követően lehetőségük van írásban felkészülni. A történelem atlasz használata megengedett.
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Követelmény:
Tudjon a tanuló – előzetes felkészülés után –a tételről önállóan, egész mondatokban
beszélni, az esetleg felmerülő kérdésekre válaszolni.
Értékelés:
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik, melyet az iskolavezetés jelöl ki.
Tagjai:
-

intézményvezető vagy az iskolavezetés egy tagja (elnök)

-

az adott tanulócsoport osztályfőnöke (jegyzőkönyvvezető, megfigyelő)

-

a szaktanár (kérdező)

A vizsga értékelése érdemjeggyel történik, melyet ez a 3 tagú vizsgabizottság határoz meg az
alábbi szempontok szerint:


a tételben szereplő témakör bemutatása (fogalmak, évszámok, események, összefüggések
pontos ismerete)



önálló beszéd



az esetleg felmerült kérdésekre adott válaszok pontossága

Szóbeli felelet érdemjeggyel való értékelése:
JELES (5): összefüggő felelet, térben és időben tájékozott, ki tudja fejteni a témát
JÓ (4): ki tudja fejteni a témát, azonban kérdések segítségével többnyire helyesen válaszol
KÖZEPES (3): rávezető kérdésekkel, több segítséggel is, változó helyességgel tud válaszolni
ELÉGSÉGES (2): van fogalma a témát illetően, de ismeretei hiányosak. A segítő kérdésekre is
csak elégséges szinten tud válaszolni
ELÉGTELEN (1): ismeretei nem elegendőek, a segítő kérdésekre sem tud válaszolni
Tételek:
1. A magyar nép eredete, vándorlása, honfoglalás
2. Az államalapítás, Szent István király jelentősége
3. A tatárjárás és IV. Béla szerepe
4. Mátyás király bel- és külpolitikája, jelentősége
5. A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc
6. A reformkor. Széchenyi István és Kossuth Lajos programja
7. Az 1848. március 15-i forradalom és eredményei
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8. Trianon és következményei
9. Az 1956-os forradalom
10. Az Európai Unió
11. Koronázási jelvények
12. Joker
1.9.2. Osztályozó, különbözeti és javítóvizsga szabályzat
Ezen osztályozó, különbözeti és javítóvizsga szabályzat rendelkezéseit a Tiszatenyői Szent
István Általános Iskola tanulóira kell alkalmazni.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét a Házirend
tartalmazza.
Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki átvételét kéri az intézménybe és ennek feltételeként az
intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. A különbözeti vizsga eljárásai
azonosak az osztályozó vizsgáéval.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha


a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,



az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A vizsgabizottság, a vizsgáztató tanárok:


A tanulók a szóbeli vizsgákon vizsgabizottság előtt vizsgáznak.



A vizsgabizottság elnöke: az iskola igazgatója vagy helyettese.



A kérdező tanár: az adott szaktárgyat tanító szaktanár.



A jegyző és a megfigyelő: az osztályfőnök, illetve akadályoztatása esetén a tantestület
más tagja.



Az írásbeli vizsgák felügyelő tanára, vizsgabiztosa az iskola szakos pedagógusa.

A szóbeli vizsgák rendje:


Szóbeli vizsgát kijelölt időpontban tesznek a tanulók.
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A szóbeli vizsga 3 fős bizottság előtt történik, melynek összetétele: elnök, kérdező,
jegyző.



A vizsgázók egyenként, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak.



Egy napon egy tárgyból az összes vizsgázónak vizsgát kell tennie.



A szóbeli vizsgán a tételeket a tanulók húzzák.



Minden vizsgázó a felelet előtt 10 perc felkészülési időt kap. A felkészülési idő alatt
biztosítottak a megengedett eszközök, és a tanuló felelet tervet készíthet.



Egy felelet időtartama 10 percnél hosszabb nem lehet.



A vizsgázó a szaktanár útbaigazítása és támogatása nélkül önállóan felel, de ha
közben elakad, segítő kérdésekkel irányítható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai
óvakodjanak attól, hogy a vizsgázó gondolatmenetét megzavarják.

Az írásbeli vizsgák:


Írásbeli vizsgát a megjelölt időpontokban tesznek a tanulók. Az írásbeli vizsga nem
nyilvános. A vizsgabiztoson kívül más külső személy nem vehet részt rajta.



Az írásbeli vizsgák időtartama 60 perc.



A vizsgázó a mérőlapok megoldása során csak íróeszközt használhat. Kivétel akinek
a szakértői véleménye mást tartalmaz.



Két írásbeli vizsga között 30 perc szünetet kell biztosítani a tanulók számára.

A vizsga anyagát, minden évben a szaktanár állítja elő és adja át a vizsgázónak.
A tanuló teljesítményének értékelése:


A tanulók írásbeli vizsgadolgozatának javítója és értékelője a tantárgy szaktanára.



A szóbeli vizsgán a tanuló feleletét a kérdező szaktanár értékeli.



A szaktanárok kötelesek a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményeit
körültekintően elbírálni, és érdemjeggyel (1-5) értékelni.



A tanulók a vizsgák eredményeiről az iskola által kiállított vizsgaértesítőn kapnak
értesítést.

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



különbözeti vizsgákra,



javítóvizsgákra

vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


aki osztályozó vizsgára jelentkezik,



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira


akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel
vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről
vagy átvételről az iskola igazgatója dönt a hatályos jogszabályokban meghatározottak alapján.
Az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
Az általános iskola – beleértve a kijelölt iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles
tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező
felvételt biztosító iskola). A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi
követelményeknek megfelel – a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel,
illetve át kell venni.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait
az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirendje egyes jogok
gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a fenntartó által meghatározott időszakban
kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
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Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai
munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye
alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését.
Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:


a gyermek születési anyakönyvi kivonatát



a gyermek lakcímkártyája vagy útlevele



a gyermek TAJ - kártyája



a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyája



a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt



a gyermek nemzeti egységes kártyarendszeri adatlapját



szülői nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogáról és az ehhez kapcsolódó bírósági
végzést

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:


a tanuló anyakönyvi kivonatát



a szülő személyi igazolványát



az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt



az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot



szülői nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogáról és az ehhez kapcsolódó bírósági
végzést
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Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

2. Az intézmény helyi tanterve
2.1 A választott kerettanterv megnevezése
Intézményünkben az „5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról”
rendeletnek megfelelő kerettanterveket alkalmazzuk kiegészítve a szabadon tervezthető
óraszámokkal.

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
A kifutó tantervek óraterveit a Pedagógiai Program I. számú melléklete tartalmazza.
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

5+2

5+1

Idegen nyelvek

+1

+1

1

1+1

Matematika

4

4

4

4

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

0

0

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

1,5

1,5

Technika és tervezés

1

1

1

1

Digitális kultúra

0

0

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Kötelező óraszám

22

22

22,5

22,5

Rendelkezésre álló órakeret

24

24

24,5

24,5

Felhasznált órakeret

24

24

24,5

24,5
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 2023/2024-től
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv

2

2

1,5

1,5

Irodalom

2

2

1,5

1,5+1

Matematika

4

4

3

3

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Történelem

2

2

2

2

Hon- és
népismeret/Állampolgári

1

1

ismeretek
Természettudomány

2

2

Fizika

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Ének-zene

2

1

1

1

Dráma és színház

0

0

1

0

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

29

27

30

30

Választható tantárgy (emelt
matematika, tánc és mozgás,
természettudományos
gyakorlatok)
Rendelkezésre álló órakeret

A helyi tanterv részletes leírását a Pedagógiai Program I. számú függeléke tartalmazza.
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával választják
meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket és más felszereléseket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök és más felszerelések
beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség
hárul.
A tankönyvrendelés elkészítését iskolai könyvtáros koordinálja az iskolatitkár és a pedagógusok
segítségével. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:


lehetőleg tartós, esztétikus, olcsó tankönyveket használunk;



a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely
megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók
rendszeresen használnak;



ügyelünk arra a tankönyv kiválasztásánál, hogy egymásra épüljön a különböző
évfolyamokon használt tankönyvek ismeretanyaga, biztosítva ezzel a tanulók
ismereteinek folyamatos fejlődését

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit
jelenítik meg, így láthatják a pedagógiai folyamatok egészét. Olyan területek egymástól független
és összehangolt fejlesztését jelentik, amely a nevelési folyamat alapvető célját képezi, jól lehet
konkrét tantárgy formájában nem kerül megjelenítésre a kerettantervek között. A fejlesztések
azonban alapfeladat egy egészséges és jól működő társadalom kialakításához.

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a leendő elsős pedagógus/ok rendszeresen
látogatják a település óvodájának nagy csoportját minden év februárjától. Iskolanyitogató
foglalkozásokat szervezünk, a szülők számára az intézményvezető tájékoztató napot tart.
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A tanévnyitó ünnepségen az első osztályosokat ajándékkal köszöntjük.
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.


fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe, a pedagógiai módszereken túl az alábbi tevékenységeket
folytatjuk:
o az első osztályos tanulók:
 a tanítási órákon belül pihentető gyakorlatokat folytatnak;
 a pedagógus az első óra előtt a teremben fogadja őket;
 a tízórait a tanteremben fogyasztják el;



mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;



a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;



az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban;



a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele;



az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,



a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.


a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
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fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak megalapozásának folytatása.


kulcskompetenciák megalapozása (Anyanyelven folytatott kommunikáció, Idegen
nyelveken folytatott kommunikáció, Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák
a természet- és műszaki tudományok terén, Digitális kompetencia, A tanulás
(meg)tanulása)



együttműködési készség fejlődése



a tanulói tudás megalapozása

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik
évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb
tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése,
bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen
hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.


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



a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,



a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,



fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
50

2.4.5 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
Iskolánk feladatai közé tartozik a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű integrált nevelése, oktatása, beszédfogyatékosság, autizmus spektrumzavar, enyhe
értelmi fogyatékos ill. egyéb pszichés fejlődési zavar területen.
A megismerő funkciók vagy a viselkedés zavarának gyanúja esetén a szülőkkel való egyeztetés
után az osztályfőnök vagy a szaktanár kezdeményezi a tanuló szakértői vizsgálatát.
Ha a vizsgálat sajátos nevelési igényt igazol, a tanulót - a probléma súlyosságától függően fejlesztő pedagógus, vagy utazó gyógypedagógus segíti. A szakember személyre szabott, egyéni
fejlesztési terv alapján, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében fejleszti a tanulókat.
A különleges gondozásba vétel attól a naptól illeti meg őket, amelyiken sajátos nevelési
igényüket megállapították. Ha a szakértői bizottság valamely tantárgy értékelése alól felmentést
javasol, az iskola köteles azt figyelembe venni. A szülő a javaslat ellenére kérheti a tantárgyi
értékelést.
A többségi pedagógusok a tanítási órákon a szakértői vélemény javaslatait figyelembe véve
egyéni fejlesztési terv alapján végzik a fejlesztő tevékenységet. Szükség esetén együttműködik
különböző

szakemberekkel

(pl.

gyógypedagógus,

pszichológus,

orvos,

logopédus,

gyermekvédelmi szakember) és a pedagógiai szakszolgálatokkal.

2.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg, biztosítjuk a könnyített
testnevelést a gyógytestnevelésben részt vevők számára. A
Úszásoktatás 3. és 5. évfolyamon történik évi 18-18 órában tömbösítve a testnevelés tantervnek
megfelelően.

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
A tanulók joga, hogy válasszanak a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Ezt a jogukat a
Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv által felkínált keretek között gyakorolják A
tanulók és a szülők a fent említett dokumentumokból és az osztályfőnökök tájékoztatása során
ismerhetik meg a következő tanévben választható tantárgyakat, foglalkozásokat, valamint azt,
hogy azokat előreláthatóan melyik pedagógus fogja vezetni.
A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott
osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási
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órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi
tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.
Ha különböző lehetőségek közül lehet választani, iskolánkban minden gyermeknek van rá
lehetősége, hogy valóban válasszon.
Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt
venni. A tanulót, kiskorú szülőjét írásban tájékoztatni kell.
A választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése
csak a választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a
választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.
A részvétellel kapcsolatos igényeket május 20-áig fel kell mérni az iskola által biztosított űrlap
kitöltésével:


milyen választható tanítási órán, továbbá



melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy kötelező etika órán kíván-e
részt venni a tanuló.

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a választott tanítási órán, továbbá ha
jelentkezni kíván választott tanítási órára.
Intézményünkben az alábbi választható tantárgyakat ajánljuk fel az 5. évfolyamba lépő
tanulóknak a kerettantervi ajánlásokat figyelembe véve:


tánc és mozgás heti 1 óra



természettudományos gyakorlatok heti 1 óra

A választható tantárgyak esetében csoportbontásra kerülhet sor az alábbi elvek szerint
o egy csoportban a tanulók számának el kell érnie a minimum 10 főt, kivéve ha a
összevont osztály esetében az egyik évfolyam tanulói nem érik el ezt a létszámot
o egy osztályt maximum 2 csoportra bontunk.
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A választható tantárgyakat valamint a hit- és erkölcstan/etika tárgyat is nem értékeljük, helyette
a „részt vett” kifejezést használjuk.
A tantárgyi tantervek tartalmazzák az elsajátítandó tananyagot.

2.7 Az iskolában alkalmazott oktatási módszerek, projektoktatás
Az oktatási módszerek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek
alkalmazásra.
Szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportmunka, kooperatív
munka
Az iskolánkban leggyakrabban alkalmazott oktatási módszerek


magyarázat



tanulók kiselőadásai



megbeszélés



vita



szemléltetés



házi feladat



szimuláció, a szerepjáték és a játék



kooperatív tanulásszervezés



tanórai differenciálás



prezentációs technika



interjú



témahét, témanap



moduláris oktatás



tantárgytömbösítés



könyvtári órák



múzeumpedagógia

Intézményünkben a projektoktatás túlnyomórészt tantárgyi keretek között zajlik.
Ezen felül projektoktatás valósul meg a
-

Digitális témahét keretében

-

„Pénz7” témahét keretében

-

az Egészségnevelési/Fenntarthatósági témahét keretében
53

-

pályázati lehetőségek (pl. NTP) kihasználásával iskolai táborok keretében

-

a „Határtalanul!” program keretében

-

Pályázati tevékenységek (pl. Nemzeti Tehetség Program) keretében

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását
segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban
című projekt eredményeinek fenntartása érdekében alkalmazzuk a program céljainak
megvalósításához illeszkedő, új módszertani fejlesztést az intézmény oktatási-nevelési munkája
során.
A módszertan bevezetésével célunk a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas
fejlődésének előmozdítása, az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás
közösségi élménnyé formálása, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, informális
és nemformális módszertani kultúra megerősítése, a nyitott tanulási környezet biztosítása,
tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztése, valamint ezt támogató
szakmai környezet kialakítása.
Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 azonosító számú, „A köznevelés
keretrendszeréhez

kapcsolódó

mérési,

értékelési

és

digitális

fejlesztések,

innovatív

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt Informális és nem
formális tanulási alkalmak című alprojektjének keretében a vezető pedagógusok elvégezték az
„Élmény tanulni!” című, 30 órás, akkreditált pedagógus képzést, és az itt szerzett ismeretek
alkalmazásával valósították meg 2018 június 3. és 4., valamint a 2019. június 3. és 4. hetében a
kifejlesztett tematikus, informális és nem formális programokat.
Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 projektje keretében 8 témamodul került
kidolgozásra.
1.) Nomád, kaland, közlekedés
2.) Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés
3.) Művészeti nevelés
4.) Idegennyelv
5.) Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás
6.) Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás
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7.) Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás
8.) Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás
A módszertannak a bevezetése az alábbi tevékenységek által valósul meg:
A

vezető

pedagógusok

a

2019/2020.

tanévtől

a

„Csodaszarvasprogram”

(https://www.csodaszarvasprogram.hu) szakmai informatikai portálon közzétett tartalmak
(játékok, programsablonok, ötletek) alkalmazásával, tanítási év alatt, a tanórán kívüli
foglalkozások (szakkörök, napközis foglalkozások) keretében valósítják meg az informális és a
nem formális tematikus tanulási alkalmakat.
A módszertan alkalmazásával:
a) hozzájárulunk az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez,
valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
b) hozzájárulunk a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség
kiteljesedését elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztéséhez;
c) hozzájárulunk az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok, az
egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési programsorozatok
megerősödéséhez;
d) a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez;
e) a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai
kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban
megjelenő követelményekkel;
f) támogatjuk a köznevelésben az integrált oktatás megvalósulását;
g) erősítjük az informális és a nem formális keretek között, a nyitott nevelési-tanulási
környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedését a
társadalmi együttműködés erősítését.”

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A tanulók esélyegyenlőségének biztosításában csak a pedagógusok, a szülők és a gyermekvédelmi
intézmények összehangolt tevékenységével érhető el eredmény. A szülők, a család szerepe
ebben a tevékenységben alapvető fontosságú. A szülőkkel való kapcsolattartás, a tanulók
megismerése a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsője. Ezért az iskolánkba bekerülő
veszélyeztetett vagy/és hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése az elsődleges feladat.
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A jelzőrendszer segítségével feltérképezett hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett tanulók az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedagógus
gondozásába kerülnek. Emellett, ha a gyermekeknél beilleszkedési, tanulási és magatartási
zavarra utaló tüneteket észlelünk, kérjük a vizsgálatukat a Nevelési Tanácsadónál. A szakértői
véleményük alapján fejlesztést biztosítunk.
Az élethosszig tartó tanulás alapkészségeinek elsajátításához nagyon fontos feladatunk a
képességek kibontakoztatása. A rászoruló tanulóinknak tanórán kívül biztosítjuk, hogy jól képzett
szakember(ek) segítségével tanulás módszertani oktatásban részesüljenek.
Az eredményes tanulás további feltétele a helyes szövegértés és logikus gondolkodás
képességének kialakítása, továbbfejlesztése. Az évente elvégzett kompetenciamérések lehetővé
teszik, hogy megismerjük tanulóink ilyen irányú képességeit. Az eredmények elemzésével ki
tudjuk alakítani a továbbhaladáshoz szükséges korrekciókat.
Kompetencia alapú

oktatásunk

lehetővé

teszi, hogy a

szükséges készségeket minél

eredményesebben fejlesszük tanulóinknál. Ennek érdekében elsősorban a tanítási órákon
alkalmazott

differenciált

foglalkozásokkal, vagy tanórán kívüli egyéni és felzárkóztató

foglalkozásokkal kívánjuk a hátrányt csökkenteni.
A tanulói lemorzsolódás csökkentésére a fenti felzárkóztató programok nyújtanak segítséget. A
lemorzsolódás csökkentésének lehetősége a tanulók motiválása, az általunk kínált tanórai és
tanórán kívüli felzárkóztató programok igénybe vétele, valamint az igényes, színvonalas nevelőoktató munka.
A rászoruló tanulók között vannak olyanok is, akiknek nincs szükségük felzárkóztatásra, inkább
tehetségük kibontakoztatása az elsődleges feladat. Számukra tehetséggondozást végzünk. Ennek
tradicionális módja a tanítási óra, illetve a tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások:
versenyek, vetélkedők tantárgyi pályázatokon való részvétel. A versenyfelkészítésben, a tantárgyi
pályázatok írásakor szem előtt tartjuk azokat a tehetséges tanulókat, akik korábban családi vagy
egyéb hátrányos ok miatt nem tudtak részt venni ilyen jellegű programokon.
Hatékony és korrekt pályaorientálást kell végeznünk annak érdekében, hogy a mindenkori
munkaerő-

piaci igényeknek megfelelően tudjanak tanulóink pályát választani. Ehhez az

intézményi pályaválasztási felelős pedagógus(ok), osztályfőnökök adnak tanácsot.
Rendszeresen szervezünk olyan közösségi napot (pl. pályaorientációs családi nap), melynek
kiemelt fókusza az ágazati és ágazatközi partnerség építése, erősítése a korai iskolaelhagyás
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megelőzése érdekében. Ennek megtervezéséért és megvalósításáért az osztályfőnöki
munkaközösség munkatervében megjelölt felelős személy (személyek) felelnek.
A helyes pályaválasztás érdekében segítséget nyújtunk rászoruló tanulóinknak abban, hogy
megfelelő

önismerettel

rendelkezzenek. E készség kialakításában sokat segíthetnek az

osztályfőnökök és a pályaválasztási felelős.
A

továbbtanulni szándékozóknak

minden

részletre

kiterjedő

tájékoztatást nyújtunk a

lehetőségekről.
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét biztosítja az iskolánk azért, hogy a
tanulók a hétköznapokban is örömüket leljék.
Szükség esetén a szülőkkel való kapcsolattartással, a problémáknak a szülőkkel történő
megbeszélésével, életvezetési tanácsokkal sokat segíthetünk.
Pszichés vagy tanulási nehézségek esetén szakemberhez irányítjuk az érintett tanulót. A
szakértői bizottság véleménye alapján pedig az iskola gyógypedagógusa fejleszti a tanulókat.
Az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenység minden pedagógus feladata., Ha
indokolt, a gyermekvédelmi intézmények, és szakemberek segítségét kéri.
Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek ez otthon nem adatik meg –
, amely a továbbtanulás fontosságára inspirálja őket, és hatására a tanulás érdekessé, fontossá válik
számukra. Az iskola biztosít egy nyugodt helyet azoknak a gyermekeknek, akiknek erre a
szünetekben, tanítás előtt vagy után szükségük van.

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Az egész éves, állandó tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A tanár, tanuló, szülő így látja a
folyamatos előrehaladást, a nehézségeket. Az ellenőrzés során látjuk az eredményeket, tudjuk,
hogy kinek kell segítséget nyújtani, tanácsot adni, kit kell ösztönözni, hogyan kell egyeseket
motiválni, javításra késztetni.

Fontosnak tartjuk, a teljesítményértékelés korszerű formáinak, valamint a formatív, metakognitív
értékelési formák bevezetése. Tudatos értékartikuláció a tanulásszervezés formáival a
hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb mindennapos gyakorlat kialakítása érdekében.
Ennek megfelelően feladat:
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A matematika és szövegértés kulcskompetenciák kompetenciaalapú diagnosztikája,
fejlesztési eszközeinek kialakítása, fejlesztése, mérése és kritériumorientált mérése.



A tudatos, kritériumorientált kompetenciafejlesztés támogatása, formatív értékeléssel és
metakognitív értékeléssel.

Fontos, hogy az értékelés serkentő, előremutató legyen.
Évközi értékeléskor minden pedagógus a módszertani szabadság jegyében szabadon alkalmazhat
értékelő szimbólumokat.
Tantestületünk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve szabályozza a minimális
osztályzatok számát. Minden tanulónak a félévi és a tanév végi értékeléskor rendelkeznie kell
havonta legalább egy érdemjeggyel, a kis óraszámú (évi 18-36 óra) tantárgyak esetében
félévenként 3 érdemjeggyel. A tömbösített órákban oktatott tantárgyaknál ugyanezt a szabályt
alkalmazzuk.
Egy-egy tanegység lezárásakor témazáró felmérést írnak a tanulóink. Egy tanítási napon
maximum 2 témazáró dolgozat írható.
Minden tanulónak minden témazárót meg kell írnia.
Az ellenőrzés fajtái:


szóbeli feleltetés,



házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,



írásbeli számonkérési formák:
 írásbeli felelet (egy anyagrészből),
 beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,
 röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),
 dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),
 témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással
előkészített, teljes témakört felölelő).



a tanuló produktumának (pl.: testneveléssel összefüggő mozgásforma előadása)
ellenőrzése.

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái:
a)

témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy
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tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő
írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai
megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak;
b)

egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére

szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az
ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon
kérhető
c)

Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt

szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak
akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk.
Az beszámoltatások formái, az érdemjegybe beszámítás fontossági sorrendjében:
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
Az 1. évfolyamon, illetve a 2. évfolyam 1. félévében csak szövegesen értékelünk (kiváló, jó,
megfelelő, felzárkóztatásra szorul, nem megfelelő).
A 2. évfolyam 2. félévében és a 3-8. évfolyamon – a Köznevelési törvény 54. § megfelelően –
érdemjegyekkel értékelünk.
Az egyes tantárgyaknál alkalmazott értékelési módokat, százalékhatárokat a helyi tantervek
tartalmazzák.
A félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a matematikában használt kerekítési
szabályokat alkalmazzuk.
Naplóban és ellenőrzőben az alábbi jelöléseket alkalmazzuk:

FONTOSSÁG
FORMA

SZÍN

A félévi, év végi
érdemjegy
meghatározásánál

VIZSGADOLGOZATOK

ZÖLD

LEGFONTOSABB

TÉMAZÁRÓ DOLGOZATOK

PIROS

NAGYON FONTOS (2*)
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FELMÉRŐK, TUDÁSPRÓBÁK
FELELETEK,
VERSENYEK,
KISELŐADÁSOK,

KÉK

FONTOS (1*)

VERSMONDÁS
BESZÁMOLÓK,
GYŰJTŐMUNKÁK,

KÉK

SZORGALMI FELADATOK 5 DB

FONTOS
(1*)

A nevelőtestület döntése értelmében, iskolánkban a 4., 6., 8. évfolyamon vizsgáztatjuk
tanulóinkat. Ennek részleteit külön pontban szabályozzuk.

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai


A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.



Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.



A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet
több alsó tagozaton 1, felső tagozaton 2 óránál.

A házi feladatok kiadásának é s ellenőrzésének alapelve i:


A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!



A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett
munkájáról, az iskolában folyó munkáról!



A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! Az értékelés módjáról a házi feladat
kiadásakor a tanulót tájékoztatni kell.



Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell
tenni a mulasztás okai szerint!



Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését - a befektetett munka arányában - jutalmazni kell.
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Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik
óráról a másikra szokásos.



A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy
internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése ) az
elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell
megállapítani.



A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó
feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a
versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Intézményünkben csoportbontásra az alábbi esetekben kerülhet sor:


A választható tantárgyak esetében az alábbi elvek szerint
o egy csoportban a tanulók számának el kell érnie a minimum 7 főt,
o egy osztályt maximum 2 csoportra bontunk.



Összevont alsó tagozatos évfolyamok esetén
o csoportbontásra magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret és
idegen nyelv tantárgyak esetén kerül sor,
o az osztályt az évfolyamok szerint bontjuk.

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges
módszerek
Magyarország lakosságának egészségügyi helyzete egyre romló statisztikát mutat, amely sok
esetben a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. Sajnos már az általános iskolában is
jelentkezik a gyermekek fizikai állapotának nem megfelelő fejlettsége, ezért törvényi keretek
írják elő a gyermekek mindennapos testedzését, ill. az élethosszig tartó tanulás mellett
élethosszig tartó mozgást is előtérbe helyezi. Azért, hogy iskolánk megfelelő képet kapjon az ide
járó gyermekek fizikai állapotáról, és fejlődéséről minden évben méréseket végzünk.
Cél
A tanulók fizikai állapotának mérése, az eredmények tükrében a gyermek általános fizikai
teherbíró képességének fokozatos fejlesztése, szükséges szint elérése, megtartása.
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Feladat
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletnek
megfelelően.
-

Országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletnek
megfelelő évfolyamon kell megszervezni.

-

A felmérés a „NETFIT” alapján került összeállításra. ( Kézikönyv a NETFIT
alkalmazásához Magyar Diáksport Szövetség, Testnevelés Módszertani Könyvek)

-

A nevelők mérik a testösszetételt és tápláltsági profilt, az állóképességi profilt, a
vázizomzat fittségi profilt és a hajlékonysági profilt.

-

A mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, javaslatokat fogalmaznak
meg a fejlődés érdekében.

- A NETFIT lehetővé teszi diákok és szülők számára, hogy online környezetben követni
tudják fittségi adataikat és tájékozódni tudjanak fejlődésükről.

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei
Az egészség mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során
növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy
megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a
szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre.
Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport
egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi
testedzés megvalósítására szolgáló programot is.
Az egészségnevelés alapelvei:


a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni



tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység
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kiterjed minden tanulóra



résztvevője az iskola minden dolgozója



helyes cselekedésre serkentő



segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását



személyiség megerősítése



csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport)

Egészségnevelés fejlesztési területei:
A. / Testi nevelés:


személyi higiéné



környezet higiéné



környezetvédelem



testnevelés- és sport - több mozgás



egészséges táplálkozás



balesetek megelőzése



elsősegélynyújtás



időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok



megelőzésre nevelés



biztonság igénye



szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség, )



életkorral járó biológiai sajátosságok

B. / Pszichohigiénés nevelés:
Egészséges életvezetés


napi és heti életritmus



alvás, tanulás, munka, játék



ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak
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fogyasztói szokások



pozitív értékrend kialakítása



a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása - belső harmónia

Megküzdési stratégiák


apróbb sikertelenség elviselése



konfliktusok megoldása, problémamegoldás



önismeret, éntudat



dönteni tudás

Deviancia megelőzése


szenvedélybetegségek megelőzése



dohányzás-, alkohol-, drogtagadás



társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései

Érzelmi nevelés


az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók



érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni



empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése

C. / Szociális higiénés nevelés:
Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása


barátságok kialakítása



kommunikáció fejlesztése



kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása



etika, érték szabályok kialakítása



szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése



társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek)



társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség...) fontossága, előnyei

Az egészségnevelés színterei
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Tanítási órákon
Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásának
lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak
tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak pedig
különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden
pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.
Egészségnevelés a testnevelési órákon


Az OM kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy
oktatásának:

gimnasztika, atlétika,

torna,

két szabadon választott labdajáték,

küzdősportok, úszás, szabadidős sportok


A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése



Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése



Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy
felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról.

Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon
Az osztályfőnök összefogja, egységben áthatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó ismereteit és
az életvezetés tudatosságára nevel.
Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”,
Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon beépítjük a
stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását.
Egészségnevelés tanórán kívül


Szakmai szervezetekkel való együttműködés



Védőnői ügyelet biztosítása;



Egészségügyi szűrővizsgálatok a helyi lehetőségelhez mérten (fogászat, szemészet,
hallás vizsgálat, stb.);



Egészségügyi felvilágosító előadások;



Egészségnevelési hét

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei
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Helyzetkép
Az iskola működése környezeti nevelési szempontból:
Az iskolában a környezeti nevelés mozzanatai több területen jelen vannak, ám környezettudatos
attitűd még nem hatja át kellően a nevelő-oktató munkát továbbá az iskolai élet egyes részterületeit.
A pedagógusok törekszenek az igényes környezet kialakítására. Ezt bizonyítják az iskola
épületének, tantermeinek állandó díszítése és környezetének ápolása.
a.) Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása;
- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges
képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan
működését elősegíthetik;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
b.) Közös és egyéni kötelességek:
-

A környezet minőségének fenntartása és javítása.

-

Általános emberi egészségvédelem.

-

Ökológiai egyensúly fenntartása.

-

A természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználása.

-

Hozzájárulás a környezetvédelemhez.

c.) A tanórán kívül, az iskolában megvalósuló nevelés
-

jeles napok megünneplése

-

kiállítások rendezése

-

tehetséggondozás – versenyek, vetélkedők szervezése

-

ökológiai kultúra alakítása – papírgyűjtés
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-

iskolai könyvtárhasználat

-

napközi (ebédeltetés, tízórai, uzsonna) - tisztasági csomag használata - textilszalvéta
használata - a kulturált étkezés, az evőeszközök megfelelő használata - a kéz- és fogmosás
váljon kellő igénnyé

-

szünetekben - szellőztetés - rend és tisztaság megtartása - virágok locsolása, gondozása mosdók rendeltetésszerű használata - udvaron tartózkodás - tantermek, környezetünk
esztétikus díszítése - ülésrend változtatása, helyes testtartás formálása

-

természetfilmek ajánlása

-

iskolán kívüli versenyekbe, programokba való bekapcsolódás

-

állatkert-, botanikuskert-, tanösvény-, múzeumlátogatások ajánlása a családok számára

-

az otthon, család szerepe a környezeti nevelésben

-

erdei iskola szervezés pályázati lehetőségek kihasználásával

-

„Határtalanul!” program pályázati lehetőségeinek kihasználása

Erőforrások
Személyi erőforrások:
Tanárok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő
környezeti attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a
környezeti problémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő
készséget. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő.
Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét.
Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a
környezeti neveléshez.
Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is
közvetít.

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
2.14.1 A magatartás értékelésének elvei
A tanulók magatartását iskolánkban, a céljainkban megfogalmazottak alapján a gyakorlati
életben várható és teljesíthető magatartás alapján értékeljük.
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Példás az a tanuló:


Akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki a társaikból, tanáraiból



Aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé



Aki tiszteli és elismeri mások értékét



Aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a
nemzetisége iránti elkötelezettségét



Aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket



Aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem
él vissza



Aki képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében



Aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti
iskolája hírnevét



Aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára



Aki szándékosan nem okoz kárt



Aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét

Jó az a tanuló:


Akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények
hatására ettől eltér



Igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül



Szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit
időnként az indulat vezérli



Tiszteli a felnőtteket, társait



Trágár, durva kifejezéseket nem használ



Feladatait becsülettel elvégzi, de közösségi munkára önként ritkán vállalkozik



Ügyel környezete rendjére



Ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat

Változó magatartású az a tanuló:
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Aki cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend
ellen, bár kellő motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására



Játékban, közösségi munkájában gyakran durva



Társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket, közeli
barátaival viszont megértő, segítőkész



Az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik



Ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel



Környezete rendjéért semmit nem tesz



Sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg



A viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá

Rossz magatartású az a tanuló, aki:


Nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselkedési
szabályokat



Szereti, ha társai félnek tőle



Visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe



Gyakran bosszantja társait, tanárait



A tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza



Nem becsüli közössége értékeit



Szándékosan rongálja környezetét

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei
Példás szorgalmú az a tanuló, aki:


Képességeihez mérten szorgalmas



A tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik



Szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusztudását megosztja társaival



Aktív önműveléssel fejleszti tudását, műveli adottságait
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Szívesen, aktívan vesz részt a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli
programokban, akár szervezőként is



Ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét



Jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában)

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki:


A képességeihez mérten általában szorgalmas



A tanórákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz



Felszerelése általában hiánytalan



A házi feladatot rendszeresen elkészíti, esetleges mulasztásait pótolja



Szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel
fejleszti tudását



A tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki:


Nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint



Munkájában, feladatvégzésében felületes



Felszerelése gyakran hiányos



Házi feladatát nem készíti el



Nem törődik az önművelésével

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki:


Nem teljesíti kötelességét



Munkájában, feladatvégzésében felületes



Felszerelése hiányos, vagy egyáltalán nincs



Házi feladatot nem készít, órai munkája eredménytelen



Nem törődik az önművelésével

A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte/megsértése szükséges.
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