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BEVEZETÉS
Iskolánkban a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik.
Jelen programunk leírja, megtervezi az intézmény stratégiáját, és mindazokat a feladatokat,
elvárásokat, amely szerint az intézmény pedagógiai tevékenysége zajlik. Ebben az érelemben a
pedagógiai program a nevelőtestület alaptörvénye – a különböző belső szabályzatok, tervek ezen a
dokumentumon alapulnak -, valamint tájékoztató az iskolahasználók számára, amennyiben itt
olvasható, hogy mit ígér az intézmény, milyen ellátást, oktatást kapnak az iskola tanulói.

ISKOLÁNKRÓL
Városunkban két általános iskola működik, a miénk az azelőtt 2. számú, ma Sülysápi Szent István
Általános Iskola. Beiskolázási körzetünk jellemzően a „sápi” rész, ami a Petőfi utca páros oldala és
az attól nyugatra eső utcák.
Szakmai alapdokumentumunknak megfelelően nyolc évfolyamos általános iskolaként működünk,
ahová legfeljebb 260 tanuló vehető fel. Itt folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
oktatása is. A tanulási képességeket vizsgáló bizottság szakvéleménye alapján hozzánk kerülő
szegregált oktatást, nevelést igénylő gyermekek tekintetében beiskolázási körzetünk a város egész
területe.
Nevelőtestületünk 17 pedagógusból áll, munkáját egy fő iskolatitkár és egy fő pedagógiai asszisztens
segíti. Nevelő, oktató munkánkat egy telken álló két épületben végezzük, sportpálya és egy játszóteret
is tartalmazó park szomszédságában. Tagintézményünk nincs.
1997. május 1-től iskolánk Szent István nevét viseli, megemlékezve ezzel a millecentenárium évéről,
illetve alkalmazkodva ahhoz, hogy a városrész (Sáp) búcsúja államalapítónk ünnepén van.
Mivel a városrész területén nincs más jelentős közintézmény, iskolánk tudatosan és szívesen vállal
közművelődési feladatokat is: kiállítások, gyűlések, ünnepélyek, városi vagy sportrendezvények
szervezésével, lebonyolításával.
Tantestületünk folyamatos innovációs munkájának eredménye, hogy tantárgyi struktúránk és az
iskolában folyó tartalmi munka korszerűnek mondható. Az egyik legfontosabb alapelvünk az, hogy
nem pusztán az óraszámok emelése javítja munkánk hatékonyságát, hanem a tanulócsoportok
létszámának optimális csökkentése. Így került sor az idegen nyelvek, az informatika/digitális kultúra
és az életvitel, gyakorlat/technika és tervezés órák bontására, a fejlesztő/rehabilitációs csoport
működésének megszervezésére.
Sajátos nevelési igényű tanulóink ellátása egyrészt önálló tanulócsoportban, másrészt a többségi
osztályokba integráltan történik, de mindkét esetben az iskolai közösségbe integrálva.
A sokoldalú, de értelmes tartalommal megtöltött bontások és a nevelők sokirányú érdeklődése teszi
lehetővé, hogy a rendkívül heterogén szülői közösség igényeit kielégítse iskolánk. A városban élő
családok azelőtt jellemzően ingázó munkavállalókból álltak. Mára ez a réteg egészen elvékonyodott,
sokan valamiféle saját tevékenységből élnek. Budapest közelsége és a helyi munkáltatók minimálisra
szorították a munkanélküliek számát. Ezzel együtt szülői közösségünk kulturális és művelődési
igényeit tekintve, és anyagi helyzetét nézve is rendkívül polarizált. Ebből következően az iskolával
szembeni elvárások is igen változatosak. Ezt a változatosságot igazolja vissza a korábbi intézményi
önértékelés keretében végzett munka is.
Az így kibontakozó heterogén igényeknek az intézményi munka további árnyalásával kívánunk
megfelelni.
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Az iskola küldetésnyilatkozata
A Sülysápi Szent István Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai szándékot szeretnék érvényre juttatni.
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:
-

a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják,
mit várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és
életének egyéb problémáiban,
az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 tanuló és tanuló,
 tanuló és nevelő,
 szülő és nevelő,
 nevelő és nevelő között.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai
feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni
a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
-

-

a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű,
a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra,
a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét,
világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb
környezetükben,
az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében
látjuk,
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes
formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,
kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén
tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
5

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni
lakóhelyünk életében.
Ennek érdekében:
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint településünk érdeklődő
polgárai,
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és
közművelődési intézményekkel,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra
is képviseltesse magát a különféle települési rendezvényeken, illetve a tanulók számára
szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt
vegyen.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
-

biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató
foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy
képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.

Az iskola jövőképe
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen
egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus,
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
- művelt,
- kötelességtudó,
- érdeklődő, nyitott,
- kreatív, alkotó,
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására,
- gyakorlatias,
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
- van elképzelése a jövőjét illetően,
- becsüli a tudást,
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és
írásban,
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-

-

a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket az országhatáron innen és túl,
 a természet, a környezet értékeit,
 más népek értékeit, hagyományait,
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító
szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és
módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes
hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk
rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

7

1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme,
szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása
(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az
egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés,
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben
tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében


A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre szabott
fejlesztése.



Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.



Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet
tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és
alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban.



Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok
nevelése.
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A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a
hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén.



Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan
személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek
képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az
önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is.



Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése.



Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait,
tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló
hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.



Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.



A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény
megalapozása.



Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység.

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

-

-

minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények
teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az
iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)
rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek
a későbbiekben megfeleljen,
ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,
eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibontakozásuk
támogatása.
A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
1. A pedagógusok alapvető feladatai


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



Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátásával töltse.
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Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.



Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a neveléstoktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lásson el.



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



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



Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.



A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.



A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.



Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.



A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

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


Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.



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



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



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



Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon



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



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



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



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

3. A tehetséges tanulók gondozása


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



Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló
szervezése, segítség a szervezésben.



Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.



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

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


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



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



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



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



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

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása


Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).
Lázár Ervin Programban való részvétel



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



Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.



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

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel


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



Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.



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

7. Munkafegyelem, a munkához való viszony


A munkaköri kötelességek teljesítése.



Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.



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



Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
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8. Folyamatos, aktív
tevékenységében

részvétel

a

nevelőtestület

és

a

szakmai

munkaközösség



Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.



Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.



Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.



Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés


Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.



Továbbképzéseken való részvétel.



A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.



Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása


Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.



Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.



Az iskolai alapítvány működésének segítése.



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



Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.



Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

11. Részvétel a nevelőtestület szakmai
végrehajtásában

életében, a döntések

előkészítésében



Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.



Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.



Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

és

12. Aktív részvétel a tantestület életében


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



Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület
szervezésében, a szervezés segítése.



Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

közösségi

13. Az iskola képviselete


A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.



Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
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életének;

rendezvényeinek



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



Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.



Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.



A település iskolánk nevelőmunkájához kapcsolódó rendezvényein, eseményein való
részvétel.

14. A vezetői feladatok ellátása


Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.



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



A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal


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



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



Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.



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

16. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
16.1. Az osztályfőnök feladatai
- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.
- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja
a szülőket.
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- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.
- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.
- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.
- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát,
és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.
- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.
- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet).
- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
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- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.
- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.
- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.
- Vezeti, ellenőrzi az e-naplót.
16.2. Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
16.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
- Más településről bejáró tanuló
- Nem magyar állampolgár
- Évfolyamismétlő
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
- Tanulók száma
- Osztályozott tanulók száma és aránya
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya
- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
- Az osztály tanulmányi átlaga
- Kitűnő tanulók száma és aránya
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
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Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
Egy-három tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
Háromnál több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
A bukások száma tantárgyanként
A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és
az elért helyezések)
Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)
Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények
(magyar, matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

16.4. Az osztályfőnöki órák témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin
- A házirend szabályainak megbeszélése.
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
- A kerékpáros közlekedés szabályai.
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével.
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
- Osztálykirándulás előkészítése.
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c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként:
5. évfolyam
Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is tanulni kell.
Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami
érdekel, amit szívesen csinálok.
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás,
szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségese.
Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes
felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana:
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban
(hétköznapok, ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési
lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és vidéki
közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait!
6. évfolyam
Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, emlékezet.
Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és az
egyéb szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes
adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély:
jó és rossz szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes
önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való elfogadására.
Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, mentálhigiénia.
Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemzőit!
Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. Telefonálás
illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
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Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, nemi
higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az egészséges
élet alapfeltétele!
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése.
Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vasúti,
városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági
felszereléseit!
7. évfolyam
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód testkultúra,
mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A reklám
hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros szenvedélyek
veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum,
képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, örömök,
félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek, mások
megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség,
számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség
és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai.
Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés.
Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés,
képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt
kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni stb.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képességek
és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a
szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a
munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét.
Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani
azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyzetek
kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a KRESZ
szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. Hogyan?
Miről? Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.

18

8. évfolyam
Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és
másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, énideál, értékek. Önérzet,
önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség.
Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A
másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki
tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség,
kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember,
mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott
értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és
a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy,
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés.
Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! Legyen
képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az értékek felismerésére
és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos
megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére,
indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni a különböző
viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb
jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás,
nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság és
kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki,
szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség
állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív,
gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képességek
és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a
szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a
munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét.
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák megismerésének
lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek,
egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A
pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése,
riportok készítése, elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési
területek: Szabadban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni.
testi erőt kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai
feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben
dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban,
laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban.
Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása.
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok szerepét a
pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcsolata,
egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
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Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, segítőkész!
Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi
ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!
d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
- A tanulást is tanulni kell
- Tanulást segítő tevékenységek
- Egészséges életrend
- A helyes napirend kialakítása
- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
- Ünnep a családban
- Az ünnepek szerepe az emberek életében
- Ismerem-e önmagam?
- A megismerés forrásai
- Baráti kapcsolatok
- Részvétel a házi munkában
- A nyári szünidő tervezése
- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
- Fiúk és lányok barátsága
- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
- Igazmondás, hazugság
- A serdülők biológiai és higiéniai problémái
- Fejlesztő játékok tanulása
- Tudni illik, hogy mi illik
- Illemtan a gyakorlatban
- Lakásunk kultúrája
- Pályaválasztásra készülünk
- Önállóság a tanulásban
- Konfliktusok az osztályban
- Igaz barátok az osztályban
- A kulturált magatartás szabályai
- Viselkedés ünnepi alkalmakkor
- Bírálat, önbírálat
- A család funkciói
- Konfliktus a családban
- Fizikai és szellemi munka
- A pénz szerepe életünkben
- Ápolt, divatos megjelenés
- Hogyan rendezném be otthonomat?
- A vendéglátás illemtana
- A határainkon túl élő magyarság
- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
- Az étkezési kultúra
- Az iskolaválasztás gondja
- A család pályaválasztási elképzelései
- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
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Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
Családi munkamegosztás, segítés otthon
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- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás,
tánc, képzőművészet stb.)
- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink
alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák
fejlesztésére.
 Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján
Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden
területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő
keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén
szükségleteinek megfelelően.
Matematikai, gondolkodási kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége,
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai
kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását,
használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok),
valamint a törekvést az alkalmazásra.
Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális
kapcsolatok megkülönböztetését.
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A tanulás kompetenciái
Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra
készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek
sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés
feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját,
amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre
sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így
a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját
képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek
során van szükség.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái magában foglalja
az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint
művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások
véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.
További releváns kompetenciaterületek
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai
munkánk középpontjában:


Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége.



Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia).



Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek
szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.



Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások
során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi
mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív,
egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre
és a tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja.



Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.
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Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban
lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s
irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése
érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában
foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a
fenntartható fejlődés formálásáértviselt egyéni és közösségi felelősséget.



Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság,
tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az etikai alapú
megközelítésmód paradigmája.



Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem
irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvivallási etnikumok diszkriminációjára.

1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és
környezeti nevelési elvek
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres
végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű
bevonásával:


egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás
összekapcsolásával);



mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más szakmai
elvárás közt tartásjavító torna, úszás, relaxáció és tánc is);



a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének,
tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.);



számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi
és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása.

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális
egészség közvetítése, az élet egészségvédelme.
Szereplői: a gyermek, a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb
egyesületek, média stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi
értékekkel, magatartással.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
 az egészséges életvitel kialakításához,


a helyes értékrend felépítéséhez,
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az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,



az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához



a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,



az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a
teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
 az egészséges táplálkozás,


a mindennapos testnevelés, testmozgás,



a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,



a személyi higiéné területére terjednek ki.

Szűrővizsgálatok:
Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola
vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr az SZMSZ-ben foglalt szabályozás szerint.
Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:
 Életviteli feladatok


Tanórai feladatok



Tanórán kívüli feladatok

a.) Életviteli feladatok
A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai
szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára.
b.) Tanórai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:
 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,


életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,



eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,



bővítse ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra,
egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb.


„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása)

c.) Tanórán kívüli feladatok:


Szakkörök



Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap)
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Fenntarthatósági témahét



Erdei iskola, nyári táborok



Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások



Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások

Mindennapi testedzés megvalósítása:
 Testnevelés órákon


Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve



Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében



Sportkör működtetésével,



Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási
részvételét



Sporttáborok szervezése



Sportversenyek lebonyolítása



Az iskola sportköre tagja a Diák sportszövetségnek.

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.
Balesetvédelem – elsősegélynyújtás:
 Az emberi test felépítése


Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai



Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás



Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben



Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer



Elsősegélykészlet

Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban
a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi
munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással
éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek.
A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. Az
osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más alkalmanként felálló
munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program megvalósulását.
Eddigi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkárságának
Tartalom-, Módszertan- és Programfejlesztési Osztálya is elismerte. Benyújtott pályázatunk alapján
2020.09.01-től 2023.08.31-ig elnyertük az Ökoiskola címet. Az eredményes munka folytatását, a
program megvalósulását a továbbiakban az öko-munkacsoport fogja figyelemmel kísérni. Az
elkészített ökoiskola-munkaterv az iskolai munkaterv részét képezi.
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A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója
felelős.
d.) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az elvárás az,
hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekedetekké váljanak. A
tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlődését, érését, és szükség
szerint korrigálják azt.
Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanulási
folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen
rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:
A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat
előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az átadott ismeretek, a
megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek a tanuló és adott esetben
a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak.
Visszacsatolás:
Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a következő
tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük kell, el kell,
hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és a foglalkozási
tervekben tervezik meg. PDCA ciklus!
A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének mérésére
egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek mutatják a tanulók
fizikai felkészültségének mértékét. NETFIT mérés.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése,
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.
Komplex intézményi mozgásprogram
1.

Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és
egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).

2.

A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően
épüljenek be az óratervi órákba.

3.

Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok keretében
képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).

4.

Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak
megfelelően (pl. tél – szánkózás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve,
amely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya
legyen.
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5.

Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, illetve
a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá
az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az
iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.

6.

A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás
és az egészségtudatos életmódra nevelés.

7.

Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra
támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek:
A mérésre előírt időintervallum az adott év meghatározott időszaka a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendelet vonatkozó melléklete szerint, a NETFIT módszertanát alkalmazva.

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
teendők
A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján folyik az iskolában.
Alapelveink:
 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra,
információk szerzésére.


A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló
feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.



A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai,
informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell
juttatni.

Általános céljaink:
 A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs
programjának összekapcsolása (a NAT és IPR).


A mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekintjük. Az egész
személyiséget fejlesztve tanítunk. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a pedagógus
és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az iskolába járó gyermekek családjaira is hat.

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket
mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék:
 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.


Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.



Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit.



A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-iskolagyermek közötti kommunikáció.



Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.
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Megvalósul az oktatásban,
együttműködése.



Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk.



Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani
repertoárjukat.

nevelésben

érintett

intézmények

szervezett,

tudatos

1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő
viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és
kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő
szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés a
gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi
intézményekkel.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel
kívánjuk elérni:
 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,


többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia
alkalmazásával,



a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, hogy
a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal fordulhat
tanítójához, tanáraihoz,



személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,



teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának
támogatásával (dicsérettel, biztatással),



a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,



az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával;



az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,



a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával,



következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával,



a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműködéssel,



szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével.

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves tantárgyfelosztásban
meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagógus/szaktanár végzi.
1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt feladatunknak
tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat.
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Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások
szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek, óraszámok
igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó
szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik.
Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek
nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi
társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti
a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, az ellenőrzés
és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat.
A szakértő bizottság véleménye alapján az integráltan nem oktatható SNI-s tanulókat a nekik
megfelelő referenciacsoportban látjuk el. Számukra a szociális integrációt az iskolai élet valamennyi
területén kiemelt fontosságúnak tekintjük.
A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs
órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével
folyik.
1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja
a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E
tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a
családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:
 Differenciált tanórai munka


Tehetséggondozó programok



Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre



Felkészítés középiskolai tanulmányokra



Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése



Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről.



Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex
megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.

versenyek

1.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) egyéb
foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, ökoiskolai programok, kirándulások, erdei iskolák,
hittancsoportok, sportkörök), diákönkormányzati munka.
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:


A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
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A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók
beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben.



A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.



A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel.



Szociális kompetencia (empátia,
alkalmazkodóképesség) fejlesztése.



Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet,
verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.



Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.

egymásra

figyelés,

együttműködés,

tolerancia,

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:


A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.



Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez való
tartozás érzésének erősítése.



A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, ökoiskola
stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.



A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a környezet
iránti felelősség elmélyítése.



A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók értékek
iránti fogékonyságának erősítése.

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:


Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel
nem sérti az egyéni érdekeket.



Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.



Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.



Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kommunikáció
rutinját.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő
döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint
szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát,
okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott
esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának módját
a házirend tartalmazza.
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1.7. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok:
a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az iskola közösségeinek együttműködése
Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
- az iskolavezetés ülései,
- a különböző értekezletek,
- megbeszélések,
3. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetőség felé.
5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével.
A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt
közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai
munka alábbi területeire:
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
- iskolán kívüli továbbképzések,
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást
a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli
ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
intézményvezető, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az intézményvezető évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén tájékoztatást ad a
tanév munkatervéről,
- a diákönkormányzatot segítő tanár a feladatokhoz ütemezett időszakok szerint folyamatosan,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
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2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében
eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli –
alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
- sportélet;
- túrák, kirándulások szervezése;
- kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolai honlap).
5. Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztályfőnököknek ki kell kérniük;
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető
felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek
elfogadása előtt,
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat iskolai vezetőségének a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy
képviseli.
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
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2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes,
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.
b) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
c) Szülői értekezlet.
Feladata:
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
- a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola vezetősége felé.
d) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba,
ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az
osztályközösség iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
f) Fogadóóra.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
– jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetéséhez, az adott ügyben érintett gyermek
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint nevelőitől kérhetnek
tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
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8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya a
következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola intézményvezetőjénél;
- az iskola intézményvezető-helyetteseinél;
Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli
intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával: Ceglédii Tankerület Központ
- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
- Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával.
- A helyben működő közművelődési intézményekkel
- Sülysáp Város Önkormányzatával
- A területen működő egyházközségekkel
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn
az illetékes egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatát.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres
kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az
intézményvezető a felelős.

1.8 . A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az
iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban
kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt.
Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a
vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság
az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.
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Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.



A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport


ÍRÁSBELI

ÍRÁSBELI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga)
követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A
vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a
Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel.
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Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



tanulmányait magántanulóként végzi,



hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból
osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az
osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás
mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba
való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges.
Különbözeti vizsga




A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a
május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek
feltétele a sikeres különbözeti vizsga, kivéve az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgyakat. A
különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő
jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:
–

írásbeli határozat alapján engedélyezték,

–

átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti
tanulmányokat folytatott.

Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata
alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata.
Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg,
köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontjáról az érintett tanulókat legalább 10 nappal előbb
írásban értresíteni kell.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel.
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt
távozott, a vizsgát megismételheti.




Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:
–

neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,

–

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

Pótló vizsgát – az intézményvezető döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola
által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
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1.9 . A felvétel és az átvétel szabályai
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója 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, továbbá óvodai szakvélemény alapján iskolaérett legyen.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- a gyermek lakcímkártyáját;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell
dönteni.
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból,
amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló
bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az
adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
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1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;


ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,



ismerjék fel a vészhelyzeteket;



tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és
hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és


jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;



a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:
 Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés.


Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás,
szénmonoxid mérgezés.



Fizika: égési sérülések, forrázás.



Testnevelés: magasból esés.

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:
 szakkörök,


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



évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
(„Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára
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2.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

2.1 . A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi
kerettantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint
2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B
változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM

VÁLASZTOTT KERETTANTERV

2-4. évfolyam

Ének-zene B változat

6-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A változat

6-8. évfolyam

Biológia A változat

6-8. évfolyam

Fizika B változat

6-8. évfolyam

Kémia B változat

6-8. évfolyam

Ének-zene A változat

7-8. évfolyam

Technika B változat

2-4., illetve 6-8. évfolyamon a választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök
évfolyamonkénti bontásához, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához
iskolánk pedagógusai az egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói
által összeállított helyi tantervi ajánlásokat használták fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban
történő alkalmazásáról a nevelőtestület már döntött.
Az 1. és az 5. évfolyamon az 5/2020. (I. 31.)-as Kormányrendeletben megjelent módosított
Nemzeti Alaptanterv alapján módosított kerettanterv kerül bevezetésre felmenő rendszerben.
Intézményünk pedagógusai a kerettantervben két évfolyamra előirányzott tananyag mennyiségét
bontották szét ̶ eddigi tapasztalataik alapján ̶ évfolyamokra. A módosított helyi tanterv 34 hétre
határozza meg az egyes tantárgyak alapóraszámát, a kerettantervhez hasonlóan. A fennmaradó
időkeret szabadon használható gyakorlásra, felzárkóztatásra, ismétlésre. Ezek elfogadásáról,
iskolánkban történő alkalmazásáról a nevelőtestület dönt.

2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a
tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a nyolcvan százalékát fedik le, a fennmaradó
húsz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények
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elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák
fejlesztésére használják fel, továbbá arra biztosít lehetőséget, hogy a választható tantervi változatok
közül a nagyobb mennyiségű tananyagot tartalmazót dolgozhassuk fel.
A miniszter által kiadott 2012-es, illetve 2020-as Nemzeti Alaptantervben meghatározott szabadon
tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból
a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson, illetve a nagyobb mennyiségű
tananyagot feldolgozó tantervi változatot alkalmazhassuk:

ÉVFOLYAM

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órakeretből?

Hány órával lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam (2020)

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

1. évfolyam (2020)

Matematika

1 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

2. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

3. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Környezetismeret

1 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

4. évfolyam

Környezetismeret

1 óra

4. évfolyam

Idegen nyelv

1 óra

5. évfolyam (2020)

Hon- és népismeret

1 óra

6. évfolyam

Matematika

2 óra

6. évfolyam

Természetismeret

1 óra

7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

7. évfolyam

Kémia

1 óra

7. évfolyam

Földrajz

1 óra

8. évfolyam

Matematika

1 óra

8. évfolyam

Biológia-egészségtan

1 óra

8. évfolyam

Fizika

1 óra
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Szabályzó rendelet
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

NAT 2020

NAT 2012

1.

2.

3.

4.

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

8

8

7

7

Idegen nyelv

3

Matematika

5

5

5

4

Etika / hit- és erkölcstan

1

Erkölcstan / hit és erkölcstan

1

1

1

Környezetismeret

1

2

2

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Technika és tervezés

1
1

1

1

Életvitel és gyakorlat
Testnevelés

5

5

5

5

Összes heti óra

24

25

25

27
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
Szabályzó rendelet

NAT 2020

NAT 2012

5.

6.

7.

8.

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

5

3

4

Etika / hit- és erkölcstan

1
1

1

1

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia-egészségtan

2

2

Földrajz

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tantárgyak

Erkölcstan / hit- és erkölcstan
Történelem

2

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természettudomány

2

Természetismeret

3

Ének-zene

2

Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Digitális kultúra

1

Informatika
Technika és tervezés

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Összes heti óra

28

28

31

31
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2.3. A választható tantárgyak, foglalkozások
A NAT 2020 lehetővé teszi, hogy az intézmények a Hon- és népismeret tantárgyat az 5-8. évfolyam
valamelyikén tanítsák a szabadon tervezhető órakeret terhére. Mi az ötödik évfolyamot választottuk
erre.
A tanulók az oktatott idegen nyelvek, továbbá az erkölcstan és a hit- és erkölcstan tantárgyak
vonatkozásában választhatnak.
Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és német nyelvet tanulják.

2.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelési-oktatási
szakaszoknak megfelelően szakrendszerű oktatás szerint tanulnak a diákok. A csoportbontást a
technika, informatika, erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgynál és az idegen nyelv oktatásánál
alkalmazzuk.

2.5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével
választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más
felszereléseket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban és a
bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztatást adunk a kölcsönözhető
tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet,
illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához.

2.6. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A módosított helyi kerettanterv bevezetése a NAT 2020 és a hozzá kapcsolódó kerettanterv
életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
a. 2020. szeptember 1.: Az első és az ötödik évfolyamon.
b. 2021. szeptember 1.: A második és a hatodik évfolyamon.
c. 2022. szeptember 1.: A harmadik és a hetedik évfolyamon.
d. 2023. szeptember 1.: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon.
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Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.



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



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



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

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 helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési
folyamatokat.



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



A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori
jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatását.



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



Külső vásárolt szolgáltatás formájában 18 órában úszásoktatást szervezünk a kötelező tantervi
követelmények teljesítése érdekében.

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak
megalapozásának folytatása.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.



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



Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek,
készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés alapozását.
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Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.



Külső vásárolt szolgáltatás formájában 18 órában úszásoktatást szervezünk a kötelező tantervi
követelmények teljesítése érdekében.

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.



A nemzeti összetartozás érzésének élményszerű megerősítése, lehetőség szerint valamely
magyarlakta határon túli területre történő utazás szervezésével.



Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.



Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.

2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók
fizikai állapotának mérése
Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális,
fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a
rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket
is.
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat
megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással
járó idegi és fizikai terhelést.
Célunk:


Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt,
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.



Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú
tudnivalóit.



A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség,
szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai
állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.



A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.



Az alsó tagozaton a küzdősport alapú testnevelés és a tantervi testnevelés csoportbontása
évfolyamra vonatkozóan valósul meg homogén csoportalkotás formájában (képesség- és
készségalapú csoportszervezés).
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A tanulók fizikai állapotának mérése
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az
egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendelet vonatkozó melléklete írja elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol
végrehajtható teszteket használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.
Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák;
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás
- az iskolai sportkör foglalkozásai;
- tömegsport foglalkozások;
- a 4. és 6. évfolyamon külső vásárolt szolgáltatás formájában 36 (évfolyamonként 18)
órában úszásoktatást szervezünk a kötelező tantervi követelmények teljesítése érdekében

2.8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának
folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően
a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az
ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél:
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik;
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó
témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében
egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli
számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
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tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy
esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel
minősítjük.
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
 A KÖVETELMÉNYEKET NEM TELJESÍTETTE
 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és
év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén
a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi
munkája alapján kell meghatározni.

2.8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, a tanulók teljesítményének értékelése
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges
(2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egyegy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása
hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell
értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő
könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám)
érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
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Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

2.8.2. Az írásbeli beszámoltatás formái
A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk.
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk.
A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 percesek,
bármelyik tanítási órán írathatók.
2.8.3. Oktatási eredményvizsgálatok


„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok
meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével.



Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.

Az országos mérés eredményeire és analitikus elemeire építve készítjük el az iskola pedagógiai
munkájának elemzését, illetve a rá épülő intézkedéi tervet.
2.8.4. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye
és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések
meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített / Jól megfelelt
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelően teljesített / Megfelelt
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására
is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni,
fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
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A követelményeket nem teljesítette
A tantervi követelményeket nem szinten teljesíti. Ismeretanyaga nagyon csekély, önálló
alkalmazására is csak sok segítséggel vagy segítséggel sem képes. Szóban és írásban csak kérdések
segítségével tud megnyilvánulni, illetve kérdések segítségével sem, fogalmakat nem ért, önállóan
egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
2.8.5. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
Jeles
A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a
megoldáshoz.
Jó
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.
Közepes
Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.
Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.
Elégséges
A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz
feltétlenül szükséges.
Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.
Elégtelen
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.

2.9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Szempontjai a tantestület döntése szerintiek:
 tanulmányi munka
 sportteljesítmények
 közösségi munka
 kulturális és közéleti tevékenység
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A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- intézményvezetői dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és
könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.
f) „Szent István-oklevél” elismerésben részesülhet a 4. évfolyam végén az a tanuló, aki
tanulmányi munkájával, magatartásával, szorgalmával példa lehet a tanulóközösség előtt. Az
oklevelet az osztálytanító javaslatára a nevelőtestület adományozza.
g) „Szent István-díj” kitüntetésben részesülhet a 8. évfolyam végén az a tanuló, aki tanulmányi
munkájával, magatartásával, szorgalmával példa lehet a tanulóközösség előtt. A díjat az
osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület adományozza.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési
szempontok a következők:
Példás


A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja.



Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan.



A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez.



Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít.



Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és
segítőkész.



Fegyelmező intézkedés nem volt ellene.



A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani.

Jó
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A közösségben a rábízott feladatokat ellátja.



Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő.



Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető.

Változó


A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen.



A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt.



Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen.



Fegyelmi fokozata: legfeljebb intézményvezetői figyelmeztetés.

Rossz


A házirendet nagyon hiányosan tartja be.



A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.



A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja.



Társaival szemben durva, goromba.



Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító.



Fegyelmi fokozata: intézményvezetői intés.

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A
szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási
eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas.
Példás


Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és
rendben, maximálisan felkészül.



Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon.



Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti.



A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem
végez.



Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat.



Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik.

Jó

Változó


Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten.



Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat.



Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható.



Gyakran szétszórt, figyelmetlen.

Hanyag
52



Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem
végzi el.



Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja.



Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi.

Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
A tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatos tudnivalókat a házirend függeléke
tartalmazza.
Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés;
- napközis nevelői figyelmeztetés;
- osztályfőnöki figyelmeztetés;
- osztályfőnöki intés;
- osztályfőnöki megrovás;
- intézményvezetői figyelmeztetés;
- intézményvezetői intés;
- intézményvezetői megrovás;
- tantestületi figyelmeztetés;
- tantestületi intés;
- tantestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a
tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

2.10. A tanulók továbbhaladása
2.1.1 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz
szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt
kimeneti követelményeket valamennyi tantárgyból.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,


az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,



egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,



ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,



magántanuló volt.

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata
alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata.
Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt
meg.
Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a
megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy
a szülő írásban ezt kéri.

2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja
iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében:
 kulcskompetenciák fejlesztését,


az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítését,



méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,
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a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,



tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,



a differenciáló módszerek alkalmazását,



a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését,



a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,



környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,



egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,



hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,



a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,



a tanulási attitűd pozitív átformálását,



a továbbtanulás támogatását,



személyiségfejlesztést és közösségépítést,



a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,



partnerközpontú nevelést.

55

