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BEVEZETŐ

Mottó: "Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)

TELEPÜLÉSEINK JELLEMZŐI

Orgovány és Ágasegyháza Bács-Kiskun megyében Kecskemét közelében, egymással határos
községek. Területüknek egy része a Kiskunsági Nemzeti parkhoz tartozik, ahol védett
madarak és növények találhatók. A községek családjainak fő bevételi forrása a
mezőgazdaságból, elsősorban földművelésből és állattenyésztésből ered. Kiemelkedően
jellemző és tájegységileg is meghatározó a szőlőtermesztés.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól
nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és
tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló
tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó
képességű gyermekek fejlesztését is.
Orgovány: Nyolc évfolyamos általános iskola és alapfokú zeneiskola
Ágasegyháza: Nyolc évfolyamos általános iskola
A települések hasonló jellege miatt pedagógiai programunk alapelvei, céljai megegyeznek, de
az egyéni arculatot megtartva külön helyi tantervet készítettünk.
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A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK:
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény

•

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

•

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti
alaptanterv;

•

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet, valamint az annak mellékleteként kiadott kerettantervek

•

Az

alapfokú

művészetoktatás

követelményei

és

tantervi

programjának

bevezetéséről és kiadásáról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

I. NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK
-

iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása -

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktatómunka illetve áll, amely biztosítja
tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.
Kiemelkedő fontosságot szánunk tanulóinknak az erkölcsi és szellemi nevelésére. Arra
törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható,
alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb
környezetükben.
Iskolánk esélyt növelő, személyiséget tiszteletben tartó olyan intézmény, amely az oktatónevelő munkája során, támaszkodik a művészeti oktatásban rejlő lehetőségekre.
Fontos feladat a hátrányos helyzetű, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felkarolása,
felzárkóztatása, fejlesztése valamint a gyermekek tehetségének kibontakozása, gondozása.

Az iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább
felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.

6

1. Iskolánkban olyan légkört szeretnénk teremteni, amelyben tanulóink otthon érezhetik
magukat. Ennek keretében:
-

tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét,

-

a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,

-

figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit az oktatás során,

-

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 oktatótevékenységének 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,

-

személyes példamutatással az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelünk

-

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

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.
-

más kultúrák értékeinek megismertetésével a szolidaritást fejlesztjük.

-

„… azért van olyan nagy fontossága a zenei nevelésnek, mert ritmus és dallam
hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet
hozva magukkal – azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré
teszik…
A zene nem végződhetik másutt, mint a szép szeretetében.”
/ Platon/

3. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának elveit érvényesíti az iskola. Ennek során,
ezen tanulók fogyatékosságainak lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális szükségleteihez
igazodunk. Ennek érdekében:
•

a követelmények teljesítéséhez hosszabb idősávot jelölünk meg ott, ahol erre szükség
van.

•

Az

előírt

minimális

teljesítmények

eléréséhez

szükség

esetén

sajátos,

a

fogyatékosságnak megfelelő tartalmakat, követelményeket alakítunk ki.
•

Intézményünk segítő szándékkal differenciáltan egyénileg is segít ezeknek a
tanulóknak a követelmények eléréséhez, elsősorban önmagukhoz viszonyított
fejlődésüket értékelve.

•

Fejlődésük elősegítése érdekében szükség szerint külső szakembereket is felkeresünk.

4. 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 és községünk polgárai,

-

ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben és környező településeken
található iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
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-

nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a községi rendezvényeken.

5. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
-

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

6. 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,

-

a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,

-

ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:

-

•

nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,

•

a természet, a környezet értékeit,

•

más népek értékeit, hagyományait,

•

az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,

a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik,
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-

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,

-

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.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI,
ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

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
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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.
11. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendék képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A
képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az
értékmegőrzés formáinak kialakítására.
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A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, nyitottság, igényesség,
fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és
énektechnikai készségek megszerezésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módját
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Közvetlen módszerek
1. Szokások
célzó,
módszerek.

kialakítását - Követelés.
beidegző - Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

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

modellek - Elbeszélés.

bemutatása, közvetítése.

- A nevelő részvétele a tanulói

- Tények és jelenségek

közösség tevékenységében.

bemutatása.

- A követendő egyéni és

- Műalkotások bemutatása.

csoportos minták kiemelése

- A nevelő személyes

a közösségi életből.

példamutatása.
3. Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
kialakítása).

- Felvilágosítás a betartandó

- Szituációs játékok.

magatartási normákról.

- A tanulók önálló elemző
munkája.

- Vita.
- Esetmegbeszélések.
- Drámajátékok.

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.
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI FELADATOK

Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a személyiségformálásban
betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át. A pedagógusi
tevékenység ismeretátadói funkciója mindinkább differenciálódott, az átadandó ismeret
megsokszorozódott. Az iskolai személyiségformálásnak váratlanul új feladatai születtek; a
társadalmi problémák a családi körben is megjelentek és az ebből adódó hiányosságokat
gyakorta pótolni, korrigálni kell az iskolában. A személyiségfejlesztésben, az önkép
kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való
beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek elsődleges szerepe van.

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:

1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas
kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
A tanulók élményszerűen tapasztalják meg, a művészeti stílusok, irányzatok
sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben,
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táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben és a
bábművészetben ötvöződnek. Elősegíteni a tanulókat abban, hogy ösztönös
reagálásukat visszaszorítsák, kialakulhasson a tanult szabályoknak megfelelő
viselkedés.
5. A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók esztétikai nevelése.
Feladata: Tanórákon a különböző művészeti alkotások megismertetése és az
alapfokú művészeti nevelés feltárja, a művészet megörökítő, átörökítő szerepét,
megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti
nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét,
az értékes alkotások iránti igényét.
7. A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
8. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása
a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
9. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására

és

környezetük

rendben

tartására

irányuló

tevékenységek

gyakoroltatása.
10. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és
az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti
igény kialakítása.
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A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
Az iskolai közösségalkotást szolgálja iskolazászlónk, valamint iskolajelvényünk, amely az
összetartozásunkat szimbolizálja.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, kamarazene illetve
zenekari

órákhoz,

tanórán

kívüli

tevékenységekhez)

kapcsolódó

tanulói

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

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ
TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS
SZERVEZETI FORMÁK

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat

a

módszereket

és

szervezeti

formákat,

amelyek

a

tanulók

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis
az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak
tanítási

óráin

előnyben

részesítik

az

egyéni

képességekhez

igazodó

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és
csoportos munkájára támaszkodnak.
d) Az alapfokú művészetoktatás keretén belül az iskola fontosnak tartja, hogy
lehetőséget biztosítson több hasonló képességű gyermek együttes szerepeltetésére,
kamarazenéltetésére.
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Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás

belső

motivációinak,

önszabályozó

mechanizmusainak

kialakítását,

fejlesztését.
-

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.

-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának,

nézeteinek

feltárását,

adjon

lehetőséget

esetleges

tévedéseinek

korrigálására és tudásának átrendeződésére.
-

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

-

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

-

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

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
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2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási
órán kívüli) tevékenységek segítik:

a) Hagyományőrző tevékenységek
•

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: Széchenyi István születése, október 6-án, 1956. október 23-a, 1848.
március 15-e évfordulóján. Karácsonykor, a gyermeknapon, illetve a 8.
osztályosok ballagásakor. Megrendezzük a Mikulás, és farsangi bált a gyermekek
részére.
December elején jótékonysági műsoros est, Muzsikáljunk együtt zenei találkozó /
Orgoványon / – Kecskemét térségéhez tartozó zeneiskolák számára

•

Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak a magyar kultúra
napján, a költészet napján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.
Orgoványon Dr Tóth Zoltán emléktáblájánál.

•

Az alsó tagozatos osztályok védnökséget vállalnak – a helyi temetőben található –
pedagógus sírok felett.

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a
tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8.
osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus
segíti.

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai,
ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít a települési önkormányzat. Az étkezési
térítési díjakat az önkormányzat által meghatározott módon kell befizetni.

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását,

a

tehetséges

tanulók

gondozását,

valamint

a

gyengék

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
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•

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

•

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

•

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

•

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

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

-

akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.

e) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.

Az iskola – amennyiben a pályázati feltételek adottak, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak
ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók
-

egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,

-

fejlődésének elősegítése,

-

a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.

Integrációs

felkészítésben

vesznek

részt

azok

a

képesség-kibontakoztató

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba járnak azokkal a tanulókkal, akik
nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben.
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása,
tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program
alkalmazásával történik.
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f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden
tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az
iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

g) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör,
hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki
nem az iskola dolgozója.

h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán
kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.

i) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a
tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szervezhetnek. A
projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy
több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során –
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása
történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló
közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet
(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója
zárja.

Iskolánkban

évente

ismétlődnek

azok

a

téma

napok,

amelyek

a

katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természetés környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos
ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken
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feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az iskola éves
munkatervében határozzák meg.

j) Tanulmányi

kirándulások.

Az

iskola

nevelői

a

tantervi

követelmények

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára
gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és
környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.

k) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos
helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.

l) Erdei iskolák: A negyedik osztályban, a nevelési és a tantervi követelmények
teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon
keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma
feldolgozása történik. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.

m) Táborozások: A nyári szünetben a tanulóink részére önkéntes, önköltséges alapon
nyári táborokat, külföldi kirándulásokat szervezünk (Erzsébet-táborok).

n) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
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o) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túra,
színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők
fedezik. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával
törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között
élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt
tudjanak venni.

p) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
q) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
r) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az
iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
s) Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, –
amennyiben a szülők igénylik –tanítási napokon a délutáni időszakban biztosítjuk a
tanulók számára a különböző felkészítő foglalkozásokat, tanulási lehetőségeket,
felügyeletet.
ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
•

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

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

a táplálkozás,

-

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

-

a családi és kortárskapcsolatok,

-

a környezet védelme,

-

az aktív életmód, a sport,

-

a személyes higiénia,

-

az elsősegély-nyújtás alapismeretei,

-

a szexuális fejlődés területén,

-

számítógépfüggőség

-

internet veszélyei.

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

testnevelés órák (úszás és néptánc);

-

játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;

-

az iskolai sportkör foglalkozásai;

-

tömegsport foglalkozások;

b) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés
tantárgyak tananyagai
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
(Ifjúsági Vöröskereszt; túra);

d) foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
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-

szakkörök minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra
szervezése;

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

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

-

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

g) Mentálhigiéné
-

egyéni terápia a területileg illetékes Nevelési Tanácsadó pszichológusával

-

osztályfőnöki órák, tréningek

-

testnevelés és egyéb órákon légzőgyakorlatok és relaxáció alapjainak gyakorlása

h) Egészséges táplálkozás
-

technika, háztartási ismeretek tanórákon egészséges ételek

-

egészségmegőrző projektnapok

i) Konfliktuskezelés
-

dramatikus játékokkal

-

tantestületi tréningek

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják

a

leggyakrabban

előforduló

sérülések

élettani

hátterét,

várható

következményeit;
-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
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-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

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

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;

-

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

3. Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátításával

kapcsolatos

feladatok

megvalósításának elősegítése érdekében
-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;

-

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

4. Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátítását

elsősorban

a

következő

tevékenységformák szolgálják:
-

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:

TANTÁRGY

biológia

kémia

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések

-

légúti akadály

-

artériás és ütőeres vérzés

-

komplex újraélesztés

-

mérgezések

-

vegyszer okozta sérülések

-

savmarás

-

égési sérülések

-

forrázás

-

szénmonoxid mérgezés
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fizika
testnevelés

-

-

égési sérülések

-

forrázás

-

magasból esés

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki

óra

megtartásában

az

elsősegély-nyújtási

alapismeretekkel

kapcsolatosan.

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

szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;

-

évente

egy

egészségvédelemmel,

helyes

táplálkozással,

elsősegély-nyújtással

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A környezeti nevelés átfogó célja:
•

Segítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a
társadalmak fenntartható fejlődését.

•

A környezeti nevelés érzelmi, értelmi, erkölcsi kompetenciáinak erősítése.

•

A környezetelvűség szempontjainak érvényesülése a tantárgyakban és a tanórán kívüli
tevékenységben.

•

A környezeti nevelés „tanulás fejlesztésben” betöltött szerepének erősítése.

•

Kapcsolódni: a nemzeti környezetvédelmi programhoz.
27

A környezeti nevelés távlati céljai a következők:
• elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai jelenségek
kölcsönösen függenek egymástól (falun és városon egyaránt),
• biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy elsajátítsa a környezet megvédéséhez
szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget,
• kialakítani az egyes emberekben, csoportokban és a társadalom egészében a
környezettel kapcsolatos, új magatartási és életviteli mintákat.
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

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

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
a környezet fogalmával,
a földi rendszer egységével,
a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
a környezetvédelem lehetőségeivel,
lakóhelyünk természeti értékeivel,
lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.

1. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
2. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia,
Földrajz tantárgyak tananyagai
b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a
környezeti értékek felfedezésére;
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-

évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése

a „Föld

napja” alkalmából

játékos

vetélkedővel,

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
-

minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a
településen;

-

a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI

1.

A pedagógusok alapvető feladatai

A magasabb jogszabályokban
-

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

-

Heti

teljes

munkaidejének

nyolcvan

százalékát

(kötött

munkaidejét)

az

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.

-

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.
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2.

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

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.

-

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

-

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

-

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

-

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon

-

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

-

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

-

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

-

3.

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

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

-

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 gyermekvédelmi feladatok ellátása.
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5.

-

A tanulók korrepetálása, segítése.

-

A tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).

-

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

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

-

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

6.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

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

-

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

-

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

7.

8.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

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

-

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

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

-

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
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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).

11.

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában

12.

-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

Aktív részvétel a tantestület életében
-

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

-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.

-

13.

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
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-

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 rendezvényein, eseményein való részvétel.

-

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.

14.

A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

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

-

15.

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

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

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

-

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

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

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

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK
FELADATAI

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.
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-

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.

-

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.
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-

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

-

A

házirendet

megsértő

vagy

feladatait

elmulasztó

tanulót

először

szóbeli

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
-

Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.

-

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

-

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

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

-

Elkészíti

az

osztályfőnöki

munka éves

tervezetét

(osztályfőnöki

munkaterv,

osztályfőnöki tanmenet).
-

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

-

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

-

Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

-

Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).

-

Figyelemmel

kíséri

az

osztály

tantermének

gondozottságát

és

pedagógiai

szakszerűségét.

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

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.

-

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).

-

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.

-

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

-

Az osztály diákközösségének vezetői.

-

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
-

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.

-

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

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

Tanulók száma, ebből leány

-

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
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-

Osztályozatlan tanulók száma és aránya

-

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga

-

Az osztály tanulmányi átlaga

-

Kitűnő tanulók száma és aránya

-

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

-

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

-

A bukások száma tantárgyanként

-

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
A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya
A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
Továbbtanulás iskolatípusok szerint
Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya
Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya
Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya
Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

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

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

-

Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).

-

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

-

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.

-

Neveltségi

szint

(magatartás,

társas

viselkedés,

beilleszkedési

és

magatartási

nehézségekkel küzdő tanulók).
-

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

-

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

-

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?

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.
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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 költészet napjáról, a Föld napjáról és a
Nemzeti Összetartozás Napjáról.

-

Megemlékezés az iskola névadójáról.

-

Osztálykirándulás előkészítése.

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.
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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!
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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.
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!
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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.

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,
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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

gondolkodás,

nyelvi

Képességek,

kifejezőképesség.

munkahely,

Számolási

munkanélküliség.

képesség,

fizikai

Térbeli

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,

továbbtanulási

egymást

lehetőségek.

A

helyettesítő
pályaválasztás

pályaajánlatok.
dokumentumai,

Pályaalkalmasság,
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
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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.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett,
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti,
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!

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
44

-

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

-

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
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-

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

-

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

megbeszélése

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

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és
szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.

Munkánk során kiemelten kezeljük
-

a sajátos nevelési igényű;

-

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

-

a kiemelten tehetséges;

-

a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.

1. Sajátos nevelési igényű tanulók
-

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.
sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
alapján szervezzük meg.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

-

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

-

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
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gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
az irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,
képességfejlesztő játékok, eszközök,
számítógépek fejlesztő programokkal.

2. A

beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézségek

enyhítését

szolgáló

tevékenységek:
-

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

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

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

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

-

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

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

-

korai hangszerválasztás biztosítása;

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

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik;

-

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

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
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-

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

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK –
A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI

1.

Az iskola közösségeinek együttműködése

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
Az együttműködés fórumai:
-

az igazgatóság ülései, (igazgató, igazgató helyette, tagintézményvezető)

-

az

iskolavezetőség

ülései,

(igazgató,

igazgató

helyette,

tagintézményvezető,

munkaközösség vezető, DÖK segítő)
-

a különböző értekezletek,

-

megbeszélések,

Ezen fórumok időpontját az iskola, éves munkaterve határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
Az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) tagjai kötelesek:
-

az iskolavezetőség (igazgatói tanács) ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,

-

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság, az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) felé.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével (az igazgatói tanáccsal), az intézményi tanáccsal.
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2.

A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
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.

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein
rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális
feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

3.

A Szülői Munkaközösség és az iskola közösségeinek együttműködése
Az SZMK az iskola közösségeivel az SZMK teljes jogú tagjain (igazgatóság az elnökkel)
keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
Az SZMK tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket az SZMK tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk
képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az SZMK felé továbbítani.
Az SZMK ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
-

az iskola igazgatója,

-

az iskola igazgatóhelyettese.

Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az SZMK-t.

4.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a
tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely
tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az
osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok
személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok
foglalkoznak.
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,

-

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

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez
fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel.

5.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai

gyakorlásának rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
-

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

-

tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;

-

sportélet;

-

túrák, kirándulások szervezése;

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
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5. Ezekben a kérdésekben
-

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

-

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

6. Ezekben

a

kérdésekben

a

tanév

folyamán

az

osztályközösségek,

illetve

a

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
-

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

-

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

-

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

-

a házirend elfogadása előtt.

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat

iskolai

vezetőségének

diákvezetője

(elnöke)

vagy

a

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.
9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egészére
kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola
vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat
képviselője.

6.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
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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.

b) Szülői értekezlet.
Feladata:
-

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,

-

a szülők tájékoztatása
•

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,

•

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

•

a helyi tanterv követelményeiről,

•

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,

•

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,

•

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,

•

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

• a

szülők

kérdéseinek,

véleményének,

javaslatainak

összegyűjtése

és

továbbítása az iskola igazgatósága felé.

c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)
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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) Ünnepségek, rendezvények, kulturális bemutatók, versenyek.
A szülők minden évben meghívást kapnak az iskolai munkatervben szereplő
rendezvényekre,

melyek

során

megismerhetik

gyermekeik

tanórán

kívüli

tevékenységeit.

g) Zeneiskolai vizsgák, hangversenyek.
Meg kell hívni a szülőket félévkor és évvégén a vizsgadarabok bemutatására.
Lehetőség szerint évközben is szervezzen a pedagógus zenés délutánokat.
Hagyományos zeneiskolai hangversenyek:
Október

Tücsök hangverseny

December

Adventi hangverseny

Február

Kakaó koncert

Május

Anyáknapi hangverseny
Muzsikáljunk együtt

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 igazgatóságához, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az
intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak.
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5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
-

A község honlapján;

-

az iskola fenntartójánál;

-

az iskola irattárában;

-

az iskola könyvtárában;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az iskola igazgatójánál;

7.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése

iskolán kívüli intézményekkel

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
-

Az intézmény fenntartójával: KIK Kecskeméti Tankerület

-

Az intézmény működtetőjével: Ágasegyháza és Orgovány Önkormányzata

-

A helyi Óvodával.

-

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyesi Szakértői Bizottsága (6000
Kecskemét, Katona J. tér 8.)

-

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézmény (6000
Kecskemét, Fecske u.8.) területileg illetékes nevelési tanácsadóval.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.

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

Az iskolát támogató Mohácsi Ferenc Tanulmányi Alapítvány, Kovács Kinga
Emlékalapítvány és az Ágasegyházáért alapítvány kuratóriumával, Orgovány
Gyermekeiért Alapítvány,

-

Az alábbi közművelődési intézményekkel: Faluház és Sportcsarnok, Művelődési Ház.

-

Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Gazdakör, Nyugdíjas Klubok, Polgárőr
Egyesületek, Orgoványi Kulturális Egyesület, Orgoványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

-

Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Katolikus, Református, Baptista

-

Az alábbi határon

túli iskolákkal: Bácskertes, (Vajdaság), Bögöz, Mezőmadaras

(Erdély)
A

munkakapcsolat

megszervezéséért,

felügyeletéért

az

igazgató

és

az

igazgatóhelyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó
nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn az ágasegyházi és orgoványi orvosi rendelő és védőnői szolgálat illetékes
egészségügyi dolgozóival, 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 Kerekegyháza és a Helvécia Kistérség gyermekjóléti
szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-

osztályozó vizsga,

-

pótló vizsga,

-

javítóvizsga.

-

Félévi meghallgatás (zeneiskolában)

-

Év végi beszámoló (zeneiskolában)

-

Művészeti alapvizsga (zeneiskolában)

-

Művészeti záróvizsga (zeneiskolában)

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
-

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
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-

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

-

Az eltérő tanterv szerint haladó tanulók saját követelményeiknek megfelelően
osztályozó vizsgát tesznek félévkor és tanév végén. Értékelésük a tanévben nyújtott
teljesítményük figyelembe vételével történik.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.

5.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

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

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-

javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei,
illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi
tanterv életbelépésének megfelelően.
Az eltérő tantervvel haladó tanulók idegennyelv órán nyújtott teljesítményét szövegesen
értékeljük.
2012/2013-as augusztusára minden évfolyamon.
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8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
ÍRÁSBELI

TANTÁRGY

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika-hit és erkölcstan
Környezetismeret

SZÓBELI
ÍRÁSBELI

Ének-zene

SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Életvitel és gyakorlat

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelvek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika

–

hit

és

SZÓBELI

erkölcstan
Történelem

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

Dráma

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI
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Informatika

SZÓBELI

Technika, életvitel és

GYAKORLATI
GYAKORLATI

gyakorlat
Testnevelés és sport

GYAKORLATI
SZÓBELI

Természettudományos
gyakorlatok
Gazdasági ismeretek

ÍRÁSBELI

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK
FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell 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.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
-

a tanuló anyakönyvi kivonatát;

-

a szülő személyi igazolványát;

-

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

-

az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
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5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
igazgatója dönt.

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt
van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az
igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az
érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.

8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.

9. 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.

A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI

1. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet,
ha

az

oktatási

miniszter

által

kiadott

kerettantervek

alapján

meghatározott

követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.
2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az
"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
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3. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez
elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát
tehet.
4. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
5. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell
tennie ha:
•

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;

•

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

•

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott és érdemjegyei alapján nem
értékelhető.

•

magántanuló volt.

Az eltérő tanterv szerint haladók továbbhaladásához az év végén osztályozóvizsgát
tesznek,

a

rájuk

vonatkozó

speciális

követelményeknek

megfelelően,

a

készségtantárgyak kivételével.
Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak
abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250
óránál többet mulasztott (szülői kérésre ismételhet évfolyamot a tanuló.)

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA

I. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős
egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe.
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
A tanulók érési folyamatának követése.
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II. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok, fokozatosan
előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
A tanulók érési folyamatának követése.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, és alapvető képességek, készségek
elsajátításával.
Fokozatosan kialakítjuk, az együttműködésre épülő kooperatív és interaktív tanulási
technikákat, és a tanulásszervezési módokat.
III. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata, elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását és drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
Az önismeret alakításával a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával, a családban, a társas
kapcsolatokban, barátságban, csoportban.
A kreativitás fejlesztése.
A tanulók érési folyamatának követése.
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, és alapvető képességek, készségek
fejlesztésével.
Önálló tanulás és önművelés alapozásával.
Fokozatosan bővítjük, az együttműködésre épülő kooperatív és interaktív tanulási
technikákat, és a tanulásszervezési módokat.
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IV. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata
- a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és
fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra,
pályaorientációra.
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni.
Írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés.
A tanulók érési folyamatának követése.
A mentális képességek célirányos fejlesztésével.
Önálló tanulás és önművelés fejlesztésével.
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I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÁGASEGYHÁZA HELYI TANTERVE

2017.
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VÁLASZTOTT KERETTANTERV,
AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ)
TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)

1. Tantervek
1. 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”.
•

A 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a
2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

2. 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 kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a
kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói
képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.

3. A miniszter által kiadott kerettantervben 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:
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Melyik tantárgy óraszáma Hány
ÉVFOLYAM

órával

lett megnövelve a szabadon megnövelve
tervezhető

órák tervezhető

óraszámából?

óraszámából?

1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

1. évfolyam

Matematika

1 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

2. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

3. évfolyam

Matematika

1 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

4. évfolyam

Környezetismeret

1 óra

4. évfolyam

Idegen nyelv

0,5 óra

5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

5. évfolyam

Matematika

1 óra

6. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

6. évfolyam

Matematika

1 óra

6. évfolyam

Természetismeret

1 óra

7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

7. évfolyam

Matematika

1,5 óra

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

8. évfolyam

Matematika

1 óra

8. évfolyam

Fizika

0,5 óra

8. évfolyam

Biológia-egészségtan

0,5 óra

a

lett
szabadon
órák

4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja.
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5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM

VÁLASZTOTT KERETTANTERV

1-4. évfolyam

Ének-zene A változat

5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A változat

5-8. évfolyam

Biológia A változat

5-8. évfolyam

Fizika B változat

5-8. évfolyam

Kémia B változat

5-8. évfolyam

Ének-zene A változat

a. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása,
illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai
munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a
szaktanárok feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően 2013 augusztusáig az
első és a nyolcadik évfolyamokig.
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 használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban
történő alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.

6. Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol, a német nyelv tanulását választhatják.

7. Iskolánkban a tanulók az angol és a német nyelvet csoportbontásban tanulják.
8. A tanulók írásbeli munkájuk külalakját értékeljük, melynek szempontjai a következők:

Ezek a szempontok csak pozitívan befolyásolhatják a tantárgyi értékelést.
•

Felszerelés – szaktanárok által előírt füzethasználat; egy tantárgy – egy füzet;

•

Tisztaság – becsomagolt; maszatmentes radírozás; nincs átfirkálás;

•

Áttekinthetőség – dátum, óraszám, sorszám használata; megfelelő térbeli
elrendezés, tagoltság; kiemelések pl. színes ceruzával; különüljön el az órai munka
és a házi feladat; megfelelő sortáv használat;
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•

Olvashatóság

•

Hibajavítás – zárójelben egy vonallal áthúzás; nincs átsatírozás; ne használjon
hibajavítót;

•

Pontosság – szöveghűség és pontos szerkesztés.

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
1.

Tantárgyak
Magyar

2.

3.

4.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
nyelv

és

8

8

8

7,5

Angol nyelv

-

-

-

2,5

Matematika

5

5

5

4

Etika- Hit és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Összes heti óra

25

25

25

27

7.

8.

irodalom

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
5.

Tantárgyak
Magyar

6.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
nyelv

és

5

5

4,5

5

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

5

4

4,5

4

Etika-Hit és erkölcstan

1

1

1

1

állampolgári 2

2

2

2

3

-

-

irodalom

Történelem,
és

társadalmi

ismeretek
Természetismeret

2
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Fizika

-

-

1,5

2

Kémia

-

-

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

-

-

1,5

2

Földrajz

-

-

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1

-

-

-

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Összes heti óra

28

28

31

31

Technika,

életvitel

és

gyakorlat

A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket

(tankönyv,

munkafüzet,

térkép

stb.)

használnak

a

tananyag

feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és
gyakorlat.

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs
munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők kötelessége.
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5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
•

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.

•

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

•

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.

•

A taneszközök meghatározásánál legyen szempont a taneszköz ára is.

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK,
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.

2. 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.

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, tantárgyakból az első-nyolcadik
évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia,
földrajz ellenőrzésénél:
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•

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.

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
•

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.)

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe
veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott –fejlődött-e vagy hanyatlott–
az előző értékeléshez képest.

7. 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 MEGFELELT
MEGFELELT
FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
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•

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor (szám) és év végén (szöveges) a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal minősítjük.

8. 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.

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1).

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.

11. 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.

12. 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:

13. Alsó tagozat, magyar, történelem, idegen nyelv;

Többi tantárgy

Teljesítmény

Érdemjegy

Teljesítmény

Érdemjegy

0-39 %:

elégtelen (1)

0-33 %:

elégtelen (1)

40-59 %:

elégséges (2)

34-55 %:

elégséges (2)

60-79 %:

közepes (3)

56-75 %:

közepes (3)

80-89 %:

jó (4)

76-90 %:

jó (4)

90-100 %:

jeles (5)

91-100 %:

jeles (5)
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A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet
íratni.

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

15. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az
osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba
bejegyzi.
Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

16. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti;

-

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;

-

tisztelettudó;

-

társaival,

nevelőivel,

a

felnőttekkel

szemben

udvariasan,

előzékenyen,

segítőkészen viselkedik;
-

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;

-

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;

-

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

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

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.

c) Változó (3) az a tanuló, aki.
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;

-

feladatait nem minden esetben teljesíti;

-

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

-

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;

-

igazolatlanul mulasztott;

-

osztályfőnöki intője van.

d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti;

-

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;

-

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;

-

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;

-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;

-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt;

-

több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

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

18. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
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19. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

-

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

-

munkavégzése pontos, megbízható;

-

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

-

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

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

-

a tanórákon többnyire aktív;

-

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

-

taneszközei tiszták, rendezettek.

c) Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

-

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

-

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

-

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;

-

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

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

-

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

-

feladatait többnyire nem végzi el;

-

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

-

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

-

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

20. Azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít,

-

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

-

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,

-

vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

-

vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.

21. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséretet a tanév végén a tanuló a nevelőtestület szavazata alapján
kaphat.

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 igazgatói dicséretben részesülnek.
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f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
22. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

23. 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.

24. Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés;

-

napközis nevelői figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki intés;

-

osztályfőnöki megrovás;

-

igazgatói figyelmeztetés;

-

igazgatói intés;

-

igazgatói megrovás;

-

tantestületi figyelmeztetés;

-

tantestületi intés;

-

tantestületi megrovás.

25. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

26. 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;
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-

ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

27. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

28. 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.

AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI)
FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
•

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

•

az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra),
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli kötelező
házi feladatot;

•

az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot;

•

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJA

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
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2. Ennek alapján
az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből 1 óra tánc
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
o a heti négy kötelező testnevelés óra,
o a heti egy kötelező táncóra
o délutáni tömegsport foglalkozás
o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai
o fakultatív jelleggel úszásoktatás, lovaglás

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek
megfelelően az 5. és 8. évfolyamon a NETFIT mérjük a tanulók fizikai fittségi, de ennek
kiegészítéseként alkalmazzuk a Hungarofit tesztet is.
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit
teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének,
teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM
1997.)

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő
könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez
tartozó pontszámok:

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a
cipőorrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
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Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72

2

1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75

3

1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78

4

1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81

5

1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84

6

1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87

7

1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90

8

1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93

9

1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96

10

1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99

11

1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02

12

1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05

13

1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08

14

1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11

15

1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14

16

1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17

17

1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20

18

1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24

19

1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28

20

1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32

21

1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47

2

1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50

3

1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53
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2.

4

1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56

5

1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59

6

1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62

7

1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65

8

1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68

9

1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71

10

1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74

11

1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77

12

1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80

13

1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84

14

1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87

15

1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90

16

1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94

17

1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98

18

1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02

19

1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05

20

1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08

21

1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11

feladat:

HASONFEKVÉSBŐL

TÖRZSEMELÉS

ÉS

LEENGEDÉS

FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének
mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és
mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot
végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az
1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
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Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

20 22 24 26 28 30 32 34

2

24 26 28 30 32 34 36 38

3

28 30 32 34 36 38 40 42

4

32 34 36 38 40 42 44 46

5

36 38 40 42 44 46 48 50

6

40 42 44 46 48 50 52 54

7

44 46 48 50 52 54 56 58

8

48 50 52 54 56 58 60 62

9

52 54 56 58 60 62 64 66

10

56 58 60 62 64 66 68 70

11

60 62 64 66 68 70 72 74

12

64 66 68 70 72 74 76 78

13

68 70 72 74 76 78 80 82

14

72 74 76 78 80 82 84 86

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

16 19 22 25 28 29 30 32

2

20 23 24 29 32 33 34 36

3

24 27 28 33 36 37 38 40

4

28 31 32 37 40 41 42 44

5

32 35 36 41 44 45 46 48

6

36 39 40 45 48 49 50 52

7

40 43 44 49 52 53 54 56

8

44 47 48 53 56 57 58 60

9

48 51 51 57 60 61 62 64

10

52 55 56 61 64 65 66 68

11

56 59 60 65 68 69 70 72
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3.

feladat:

12

60 63 64 69 72 73 74 76

13

64 67 68 73 76 77 78 80

14

68 71 74 77 80 82 83 84

HANYATTFEKVÉSBŐL

FELÜLÉS

TÉRDÉRINTÉSSEL

FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és
mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkótartás előre
néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
5.

6.

7.

8.

1

25 28 31 34 36

38

40

42

2

30 33 36 39 41

43

45

47

3

35 38 41 44 46

48

50

52

4

40 43 46 49 51

53

55

57

5

45 48 51 54 56

58

60

62

6

50 53 56 59 61

63

65

67

7

55 58 61 64 66

68

70

72

8

60 63 66 69 71

73

75

78

9

65 68 71 74 76

78

80

82

10

70 73 76 79 81

83

85

87

11

75 78 81 84 86

88

90

92

12

80 83 86 89 91

93

95

97

13

85 88 91 94 96

98

100 102

14

90 93 96 98 100 102 104 106

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

évfolyam

84

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
7.

8.

1

20 23 26 29 32 34 36

38

2

25 28 31 34 36 38 40

42

3

30 33 36 39 41 43 45

47

4

35 38 41 44 46 48 50

52

5

40 43 46 49 51 53 55

57

6

45 48 51 54 56 58 60

62

7

50 53 56 59 61 63 65

67

8

55 58 61 64 66 68 70

72

9

60 63 66 69 71 73 75

77

10

65 68 71 74 76 78 80

82

11

70 73 76 79 81 83 85

87

12

75 78 81 84 86 88 90

92

13

80 83 86 89 91 93 95

97

14

85 88 91 94 96 98 100 102

PONTSZÁM

4.

feladat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

évfolyam

FEKVŐTÁMASZBAN

KARHAJLÍTÁS-

ÉS

NYÚJTÁS

FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erőállóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd,
merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A
törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg
kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar
vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
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Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11 13 15 17 19

évfolyam

1

5

7

9

2

7

9

11 13 15 17 19 21

3

9

11 13 15 17 19 21 23

4

11 13 15 17 19 21 23 25

5

13 15 17 19 21 23 25 27

6

15 17 19 21 23 25 27 29

7

17 19 21 23 25 27 29 31

8

19 21 23 25 27 29 31 33

9

21 23 25 27 29 31 33 35

10

23 25 27 29 31 33 35 37

11

25 27 29 31 33 35 37 39

12

26 28 30 32 34 36 38 40

13

27 29 31 33 35 37 39 41

14

28 30 32 34 36 38 40 42

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1

1

2

2

3

4

5

6

2

1

2

2

3

4

5

6

7

3

2

2

3

4

5

6

7

8

4

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

6

7

8

9

10 11

7

5

6

7

8

9

10 11 12

8

6

7

8

9

10 11 12 13

9

7

8

9

10 11 12 13 14

10

8

9

10 11 12 13 14 15

11

9

10 11 12 13 14 15 16

86

12

10 11 12 13 14 15 16 17

13

11 12 13 14 15 16 17 18

14

12 13 14 15 16 17 18 19

3. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám Minősítés
0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló
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III. HELYI TANTERV

2017.
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VÁLASZTOTT KERETTANTERV,
AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ)
TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)

Tantervek

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”.
•

A 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a
2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

1.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 kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a
kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói
képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.

2. A miniszter által kiadott kerettantervben 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, valamint a következő
szabadon tervezhető tantárgyakat és óraszámokat választottuk:
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Melyik tantárgy óraszáma Hány
ÉVFOLYAM

órával

lett megnövelve a szabadon megnövelve
órák tervezhető

tervezhető
óraszámából?

óraszámából?

1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

1. évfolyam

Matematika

1 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

2. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

3. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Környezetismeret

0,5 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

4. évfolyam

Matematika

1 óra

4. évfolyam

Környezetismeret

0,5 óra

5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

5. évfolyam

Informatika

1 óra

6. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

6. évfolyam

Matematika

1óra

6. évfolyam

Dráma

0,5 óra

6. évfolyam

Természettudományos
gyakorlatok

szabadon
órák

1 óra

7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1óra

7. évfolyam

Matematika

1 óra

7. évfolyam

Történelem,

társadalmi

a

lett

és 0,5 óra

állampolgári ismeretek
7. évfolyam

Földrajz

0,5 óra

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

8. évfolyam

Matematika

0,5 óra

8. évfolyam

Idegen nyelv

0,5 óra

8. évfolyam

Biológia-egészségtan

0,5 óra

8. évfolyam

Történelem,

társadalmi

és 0,5 óra

állampolgári ismeretek
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8. évfolyam

Gazdasági ismeretek

0,5 óra

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

4. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM

VÁLASZTOTT KERETTANTERV

1-4. évfolyam

Ének-zene A változat

5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A változat

5-8. évfolyam

Biológia A változat

5-8. évfolyam

Fizika B változat

5-8. évfolyam

Kémia B változat

5-8. évfolyam

Ének-zene A változat

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti

b.

bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai
munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok
feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően 2013 augusztusáig az első és a
nyolcadik évfolyamokig.
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 használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban
történő alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.

5. Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol, a német nyelv tanulását választhatják.
6. Iskolánkban a tanulók az angol és a német nyelvet csoportbontásban tanulják.
7. Az angol és német tantárgyak előkészítése és a nyelvválasztás megkönnyítése érdekében a
harmadik évfolyamon a technika tantárgyat fél évig angolul, fél évig németül tanítjuk.
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Negyedik évfolyamon a választott idegen nyelven tanulják az életvitel és gyakorlati
ismeretek tantárgyat.
Angol/ német – 4. évfolyam: Helyi specifikum
37 tanóra heti 1 órában a technika-életvitel tantárgy idegen nyelven való oktatása

A technika és életvitel tantárgy kerettanterve által meghatározott témakörökhöz
kapcsolódó idegen nyelvű szókincs és nyelvtani struktúrák megtanítása és elsajátíttatása a
cél, a TPR (totális fizikai reakció) módszerének előtérbe való helyezésével.

Nyelvi készségek:
Hallásértés: hallott utasítások megértése, azok alapján különböző tevékenységek végzése.
Beszédkészség: egyszerű szavakkal, kifejezésekkel, mondatokkal reagáljanak, ki tudják
fejezni kérésüket, véleményüket.
Olvasásértés: egyszerű szavakkal és mondatokkal megfogalmazott utasítás értelmezése.
Íráskészség: címkézés.

Témakörök:
Háztartási gépek elnevezése
Testrészek neve
Külső tulajdonságok melléknevei
Anyagnevek
Közlekedési eszközök elnevezése
Ünnepek és a hozzájuk tartozó szimbólumok neve
Formák
Színek
Számok
Taneszközök elnevezése

Funkcionális nyelv és nyelvtani ismeretek
Az érzékelés igéi
Az osztálytermi munkával kapcsolatos utasítások igéi
A technika tantárgy tanításával kapcsolatos igék
A helyhatározás elöljárószavai és kifejezései
Irányok és útbaigazítás elöljáró szavai és kifejezései
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Kötelezettség kifejezése – felszólító mód
Lehetőség, kérés kifejezése
Emocionális nyelv – vélemény, együttérzés, dicséret

8. Tantestületünk döntése értelmében a 8. osztályban heti fél órában gazdasági ismereteket
tanítunk.

Az órák felhasználása
Témakör: Háztartás, lakóhely, életvitel – 8 óra
Témakör: Egyén és társadalom – 7 óra

Projektmunka -1óra
Látogatás- Üzemlátogatás, intézmény vagy civil szervezet- 1óra
Gyakorlás, pótlóóra-1óra

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
Előzetes tudás: Energiafajták. Százalékszámítás. Honlapok felhasználói alkalmazása.
Gazdasági és közlekedési térképek ismerete. Egyes környezeti és etikai kérdések
vizsgálatának képessége. Motiváltság a projektmunka, és egy-néhány szakma irányában.

Tantárgyi fejlesztési célok: A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a
kommunikáció fejlesztése. A tudomány és a technika és társadalom néhány folyamatának,
összefüggésének, jelenségének bemutatása. Ismeretek, jártasságok növelése a hétköznapi
életünk dolgaiban. Önálló munka összeállítása egy témában a tananyaghoz kötötten.

Témakör: Háztartás, lakóhely, életvitel
Problémák,
gyakorlati

jelenségek, Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

alkalmazások,

ismeretek
Háztartás, pénzgazdálkodás.
Tevékenység, bevételek,
kiadások.
A háztartások bevételei és
kiadásai.

A háztartás pénzügyi mérlege.

Az alkalmazotti, vezetői,
vállalkozói (őstermelői külön)

Előnyök, hátrányok.

Közműdíjak számítása.

Biológia–egészségtan:
Élelmiszer, táplálék, tápanyag.
Helyes táplálkozás

93

forma előnyei hátrányai.

Csoportmunka végzése.

Elsősegélynyújtás.

Gazdálkodás, megtakarítás.
Vásárlás, fogyasztói
magatartások. A vásárlási
szokások, ismeretek, csatornák.

Tudatos pénzügyi,
gazdálkodási, vásárlói szemlélet
kialakítása.

Matematika:

A hitelfelvétel és a
befektetések.

Százalékszámítás. A hétköznapi
mértékegységek használata

Szituációs játékok.
Lakóhely ismerete.

A településformák sokfélesége.

Települési formák és azok
előnyei, hátrányai.

Informatika:
Google Earth,- Map használata.
Weblap látogatása.

A személy- és vagyonvédelem
egyes kérdései.

Rendőrségi, elsősegély-nyújtási,
katasztrófavédelmi ismeterek
növelése. A polgárőrség és az
önkéntes tűzoltóság, mint
szervezet ismerete.

Az utazás, szállítás kérdései,
folyamata.

Az utazás tervezése. Helyközi,
távolsági utazás. A
tömegközlekedés. A járművek
fogyasztásának számítása.
Utazás tervezése. A
tömegközlekedés és az autózás
sajátosságai. Mi az a logisztika?

Témakör: Egyén és társadalom
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Jogi, állampolgári
alapismeretek

Szerződések, jogforrások

Irodalom :
A CV-írás alapjai

A társadalmi felelősség kérdései Egyének és közösségek
intézmények felelőssége

Technika, természettudományi
tárgyak:

Önéletrajz, interjú,
kommunikáció

Térképhasználat.

Globális problémák, lokális
megoldások

CV írása , szituációs
gyakorlatok, alapismeretek

Energiafajták.

A világméretű problémák
ismerete.

A környezettudatos viselkedés.

Megoldások. A súlyozás
kérdései.

A globális problémák és azok
lehetséges megoldásai.
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Etika a különböző színtereken
(iskola, munkahely, család,
bank, szakmák, nemzetek )

Az alapvető erkölcsi normák
főbb eseteinek megismerése

A társadalom szervezetei
(állam, intézmények,
vállalkozások, civil szervezetek,
család)

A szerveződések célja, módja,
feladatai.

Célok és feladatok
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Közgazdasági szakma
gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a
tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

A közgazdasági tantárgyak tanításának célja, hogy a szakterület tevékenységének
sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező
bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakterület iránt, és segítse elő
pályaválasztásukat.

A Gazdasági környezetünk tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető
gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos
legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és
váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.
Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdasági, politikai kérdések felé orientálásban
érdeklődésük felkeltésével, megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével.

Az Információkezelés oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak az irodai
környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli
munkákat. A tanulók képet kapnak az irodai munkáról, és ez hozzájárul a pálya iránti
érdeklődésük kialakulásához.

A Viselkedéskultúra oktatásának célja, hogy a hétköznapi viselkedési formákat bemutassa,
elemezze az alapvető és a szolgáltató szakmákban különösen fontos magatartási, illetve
viselkedésformák

szerepét,

jelentőségét.

Megismertesse

a

tanulókkal

az

ön-

és

emberismeretet. Fejlessze az empatikus készségeket.
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A Kommunikáció oktatásának célja, hogy a tanulók elsajátítsák, és tudatosan alkalmazzák a
helyes

beszédtechnikát,

valamint

az

írásbeli

kommunikáció

alapszabályait.

A

személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel
történő elősegítése.
Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg
önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való
alkalmazkodás képességét.
Legyenek képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és
későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.

Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, az egyéni
életpályájuk reális megtervezésében.

Teremtsen feladathelyzeteket a tanulók képességei, szakmai tehetsége kibontakoztatására,
keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapjai iránt.
Éves Óraszám: 18 / heti óraszám: 0,5

Óraszám – Javasolt témakörök
3 óra Gazdasági alapismeretek
3 óra A háztartás gazdálkodása
2 óra Az állam gazdasági szerepe és feladatai
1 óra Az államháztartás rendszere
2 óra Vállalkozás
3 óra Viselkedéskultúra a hétköznapokban
2 óra Legfontosabb protokollszabályok
2 óra A hivatali ügyintézés szabályai

Tartalmak:
1. A szükségletek és a javak; A szükségletek csoportosítása (az élettevékenység alapján,
a létfenntartáshoz való kapcsolat alapján, a szükséglet kielégítés módja szerint); A
szükséglet hierarchiája; A szükségletek fejlődési törvényszerűségei; A javak
csoportosítása (tárgyi formájuk szerint, felhasználásuk szerint, a javakhoz való
hozzájutás módja szerint);
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2. A háztartás és a család; Gazdálkodás az idővel; Gazdálkodás az emberi
erőforrásokkal; A háztartások pénzgazdálkodása; A háztartások jövedelme; Bruttó és
nettó jövedelem; Reál és nominális jövedelem; A háztartások kiadásai; A háztartások
megtakarításai; A háztartások vagyona; A hitel szerepe a háztartások
pénzgazdálkodásában.
3. Az állam gazdasági szerepe és feladatai; Az állam piaci befolyásoló szerepe; Az állam
jogszabályalkotó szerepe; A jövedelem újraelosztása; Az államháztartás fogalma,
felépítése; A központi költségvetés szerepe felépítése; Az elkülönített pénzalapok; A
helyi önkormányzatok működése és költségvetésük;
4. Az államháztartás rendszere, a rendszer egyes elemeinek kapcsolata; A gazdálkodási
tevékenység alapelvei; A központi költségvetés mérlegének bevételi és kiadási
struktúrája; A helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítási alap és az elkülönített
állami pénzalapok költségvetése;
5. A vállalkozás. A vállalkozás és a vállalat. A vállalkozás, mint gazdasági rendszer. A
vállalkozás szereplői. A vállalkozások elemzése (tevékenységi körük szerint,
nemzetgazdasági ágak szerint, a tevékenység diverzifikációja szerint, a tevékenység
vertikalitása szerint, méretük szerint, jogi formák szerint). A vállalkozás célja, a
vállalkozói stratégia, stratégia és taktika. A célok hierarchiája. Az ellenőrzés szerepe.
Folyamatok a vállalkozásban. Az információ.
6. Megjelenés-kultúra Testi ápoltság, a mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés
megismertetése, gyakorlati bemutatása. Kapcsolat a mindennapokban A köszönés,
megszólítás,

bemutatkozás,

bemutatás,

társalgás,

vita,

konfliktusmegoldás

fogalmainak bemutatása és begyakoroltatása, elmélyítése a kulturált viselkedésben.
7. Megszólítás, tegezés, magázás. Köszönés, bemutatkozás, kézfogás. Hivatali
öltözködés és a kiegészítők. A hivatalban használható smink. Telefonálás szabályai
(mobiltelefon is). Névjegykártya használata. Alapvető gasztronómiai ismeretek.
8. Protokolláris rangsorolás. Jelképek. Megszólítások, címzések, levelezés. Vendégek
fogadása. Virág, ajándék. Hivatalos ceremóniák. Étkezéssel egybekötött hivatalos
rendezvények.

9. A tanulók írásbeli munkájuk külalakját, melynek szempontjai a következők:
Ezen szempontok csak pozitívan befolyásolhatják a tantárgyi értékelést.
•

Felszerelés – szaktanárok által előírt füzethasználat; egy tantárgy – egy füzet;
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•

Tisztaság – becsomagolt; maszatmentes radírozás; nincs átfirkálás;

•

Áttekinthetőség – dátum, óraszám, sorszám használata; megfelelő térbeli
elrendezés, tagoltság; kiemelések pl. színes ceruzával; különüljön el az órai munka
és a házi feladat; megfelelő sortáv használat;

•

Olvashatóság

•

Hibajavítás – zárójelben egy vonallal áthúzás; nincs átsatírozás; ne használjon
hibajavítót;

•

Pontosság – szöveghűség és pontos szerkesztés.

Kötelező és szabadon választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
1.

Tantárgyak
Magyar

2.

3.

4.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
nyelv

és

8

8

7,5

7,5

Angol / német nyelv

-

-

-

2

Matematika

5

5

5

5

Etika-Hit és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1,5

1,5

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Összes heti óra

25

25

25

27

irodalom

Kötelező és szabadon választható tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
5.

Tantárgyak
Magyar

6.

7.

8.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
nyelv

és

5

4,5

4

4,5

Idegen nyelvek

3

3

3

3,5

Matematika

4

4

4,5

3,5

irodalom
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Erkölcstan
Történelem,
és

1

1

1

1

állampolgári 2

2

2,5

2,5

2

-

-

társadalmi

ismeretek
Természetismeret

2

Természettudományos

1

gyakorlat
Fizika

-

-

1,5

1,5

Kémia

-

-

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

-

-

2

1,5

Földrajz

-

-

1,5

2

Ének-zene

1

1

1

1

Dráma

1

0,5

-

-

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

-

Gazdasági ismeretek

-

-

-

0,5

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Összes heti óra

28

28

31,5

31

Technika,

életvitel

gyakorlat

és

A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

1.Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.

2.A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és
gyakorlat.
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3.Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.

4.A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a
szülők kötelessége.

5.A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
•

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.

•

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

•

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.

•

A taneszközök meghatározásánál legyen szempont a taneszköz ára is.

6.Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelésioktatási szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó tagozat) és szakrendszerű (felső
tagozat) oktatás szerint tanulnak a diákok. A csoportbontást a technika, informatika
tantárgynál és az idegen nyelv oktatásánál alkalmazzuk a szaktanár által kialakított racionális
elvek mentén (pl. technika esetében fiú-lány bontás).
Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának megfelelő
képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív
lehetőségekhez mérten.
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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,
a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,
tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,
a differenciáló módszerek alkalmazását,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelését,
a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,
környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,
egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,
hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,
a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon,
a tanulási attitűd pozitív átformálását,
a továbbtanulás támogatását,
személyiségfejlesztést és közösségépítést,
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,
partnerközpontú nevelést.

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK,
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

1.Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
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2.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.

3.A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, tantárgyakból az első-nyolcvadik
évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.

4.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.

5.A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
•

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.)

6.A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az
iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott –fejlődött-e vagy hanyatlott– az előző
értékeléshez képest.
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7.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 második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor (szám) és év végén (szöveges) a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal minősítjük.

8.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.

9.Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).

10.A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta
legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.

11.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.
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12.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:

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet
íratni.

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

14.A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli.

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

15.Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
e) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;
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-

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti;

-

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;

-

tisztelettudó;

-

társaival,

nevelőivel,

a

felnőttekkel

szemben

udvariasan,

előzékenyen,

segítőkészen viselkedik;
-

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;

-

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

f) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;

-

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

-

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

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.

g) Változó (3) az a tanuló, aki.
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;

-

feladatait nem minden esetben teljesíti;

-

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

-

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;

-

igazolatlanul mulasztott;

-

osztályfőnöki intője van.

h) Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti;

-

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;

-

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;

-

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;

-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;

-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt;

-

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

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

17.A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

18.Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
e) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

-

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

-

munkavégzése pontos, megbízható;

-

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

-

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

f) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

-

a tanórákon többnyire aktív;

-

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

-

taneszközei tiszták, rendezettek.

g) Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

-

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

-

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

-

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
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-

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

h) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

-

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

-

feladatait többnyire nem végzi el;

-

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

-

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

-

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

19.Azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít,

-

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

-

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,

-

vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

-

vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.

20.Az iskolai jutalmazás formái.
g) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

h) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
-

szaktárgyi teljesítményért,
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-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.

i) 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.
j) Azok a tanulók, akinek a nyolc éven át tartó kiemelkedő munkájukért nevelőtestület
javaslatára emlékplakettet kap.
k) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
l) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
m) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

21.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.

22.Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés;

-

napközis nevelői figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki intés;

-

osztályfőnöki megrovás;

-

igazgatói figyelmeztetés;

-

igazgatói intés;

-

igazgatói megrovás;

-

tantestületi figyelmeztetés;

-

tantestületi intés;
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-

tantestületi megrovás.

23.Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

24.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.

25.A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

26.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.

AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI)
FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
•

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

az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra),
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli kötelező
házi feladatot;

•

az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot;

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJA

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
Ennek alapján
az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből minden évfolyamon 1 óra tánc
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
o felső tagozaton heti öt kötelező testnevelés óra (5. osztályban ebből heti egy óra
kooperatív csoportépítő mozgásos-játékos foglalkozás)
o délutáni tömegsport foglalkozás,
o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett (kézilabda, futball,
asztalitenisz) foglalkozásai,
o a településünkön a második és harmadik évfolyamon iskolai úszásoktatást
szervezünk.

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek
megfelelően az 5. és 8. évfolyamon a NETFIT mérjük a tanulók fizikai fittségi, de ennek
kiegészítéseként alkalmazzuk a Hungarofit tesztet is.

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit
teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének,
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teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM
1997.)

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő
könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez
tartozó pontszámok:

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a
cipőorrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72

2

1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75

3

1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78

4

1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81

5

1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84

6

1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87

7

1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90

8

1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93

9

1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96

10

1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99

11

1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02
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12

1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05

13

1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08

14

1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11

15

1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14

16

1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17

17

1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20

18

1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24

19

1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28

20

1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32

21

1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47

2

1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50

3

1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53

4

1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56

5

1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59

6

1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62

7

1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65

8

1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68

9

1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71

10

1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74

11

1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77

12

1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80

13

1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84

14

1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87

15

1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90

16

1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94

17

1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98

18

1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02

19

1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05

112

2.

20

1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08

21

1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11

feladat:

HASONFEKVÉSBŐL

TÖRZSEMELÉS

ÉS

LEENGEDÉS

FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének
mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és
mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot
végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az
1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

20 22 24 26 28 30 32 34

2

24 26 28 30 32 34 36 38

3

28 30 32 34 36 38 40 42

4

32 34 36 38 40 42 44 46

5

36 38 40 42 44 46 48 50

6

40 42 44 46 48 50 52 54

7

44 46 48 50 52 54 56 58

8

48 50 52 54 56 58 60 62

9

52 54 56 58 60 62 64 66

10

56 58 60 62 64 66 68 70

11

60 62 64 66 68 70 72 74
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12

64 66 68 70 72 74 76 78

13

68 70 72 74 76 78 80 82

14

72 74 76 78 80 82 84 86

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

3.

feladat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

16 19 22 25 28 29 30 32

2

20 23 24 29 32 33 34 36

3

24 27 28 33 36 37 38 40

4

28 31 32 37 40 41 42 44

5

32 35 36 41 44 45 46 48

6

36 39 40 45 48 49 50 52

7

40 43 44 49 52 53 54 56

8

44 47 48 53 56 57 58 60

9

48 51 51 57 60 61 62 64

10

52 55 56 61 64 65 66 68

11

56 59 60 65 68 69 70 72

12

60 63 64 69 72 73 74 76

13

64 67 68 73 76 77 78 80

14

68 71 74 77 80 82 83 84

HANYATTFEKVÉSBŐL

FELÜLÉS

TÉRDÉRINTÉSSEL

FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és
mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás
előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
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Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
5.

6.

7.

8.

1

25 28 31 34 36

38

40

42

2

30 33 36 39 41

43

45

47

3

35 38 41 44 46

48

50

52

4

40 43 46 49 51

53

55

57

5

45 48 51 54 56

58

60

62

6

50 53 56 59 61

63

65

67

7

55 58 61 64 66

68

70

72

8

60 63 66 69 71

73

75

78

9

65 68 71 74 76

78

80

82

10

70 73 76 79 81

83

85

87

11

75 78 81 84 86

88

90

92

12

80 83 86 89 91

93

95

97

13

85 88 91 94 96

98

100 102

14

90 93 96 98 100 102 104 106

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

évfolyam

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
7.

8.

1

20 23 26 29 32 34 36

38

2

25 28 31 34 36 38 40

42

3

30 33 36 39 41 43 45

47

4

35 38 41 44 46 48 50

52

5

40 43 46 49 51 53 55

57

6

45 48 51 54 56 58 60

62

7

50 53 56 59 61 63 65

67

8

55 58 61 64 66 68 70

72

9

60 63 66 69 71 73 75

77

10

65 68 71 74 76 78 80

82

11

70 73 76 79 81 83 85

87

12

75 78 81 84 86 88 90

92

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

évfolyam
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4.

13

80 83 86 89 91 93 95

14

85 88 91 94 96 98 100 102

feladat:

FEKVŐTÁMASZBAN
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KARHAJLÍTÁS-

ÉS

NYÚJTÁS

FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erőállóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd,
merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A
törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg
kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar
vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11 13 15 17 19

évfolyam

1

5

7

9

2

7

9

11 13 15 17 19 21

3

9

11 13 15 17 19 21 23

4

11 13 15 17 19 21 23 25

5

13 15 17 19 21 23 25 27

6

15 17 19 21 23 25 27 29

7

17 19 21 23 25 27 29 31

8

19 21 23 25 27 29 31 33

9

21 23 25 27 29 31 33 35

10

23 25 27 29 31 33 35 37

11

25 27 29 31 33 35 37 39

12

26 28 30 32 34 36 38 40

13

27 29 31 33 35 37 39 41

14

28 30 32 34 36 38 40 42
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1

1

2

2

3

4

5

6

2

1

2

2

3

4

5

6

7

3

2

2

3

4

5

6

7

8

4

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

6

7

8

9

10 11

7

5

6

7

8

9

10 11 12

8

6

7

8

9

10 11 12 13

9

7

8

9

10 11 12 13 14

10

8

9

10 11 12 13 14 15

11

9

10 11 12 13 14 15 16

12

10 11 12 13 14 15 16 17

13

11 12 13 14 15 16 17 18

14

12 13 14 15 16 17 18 19

4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám Minősítés
0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló
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IV. HELYI

TANTERV ZENEISKOLA

ORGOVÁNY
2017.
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A ZENEISKOLA CÉLJA, FELADATAI
Az alapfokú művészeti iskola
Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket,
fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.
Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van
zeneművészeti ágban, az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyhat. A
tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó
továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.
Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában
heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és
elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás,
továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata.
Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a
testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére
az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
Alapelvek, célok
A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában a nemzeti
értékek megőrzésében a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs
művészet értő befogadásában. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervei
programja a művészeti-kulturális műveltség azon elemei, tovább építhető alapjai tartalmazza,
amelyet ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és a
tantervi programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyek
minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesíteni és biztosítania kell. A
követelmény és tantervi program a tantervi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységes
alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle differenciált tevékenysége épülhessen. Az
alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet területei iránt érdeklődő tanulók
számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik
kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
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A mi zeneiskolánk kiemelt célja, hogy
•

Alakítsa ki a hangszertanulása keretében a zenei műveltség iránti igény felkeltését,
erősítését, formálását.

•

Segítse a zenei elmélet tanítása keretében a zenei képességek sokoldalú fejlesztését
és gazdagítsa a tanulókat a zene megszólaltatásának, befogadásának örömével.

•

Alapozza meg a zenekar, illetve a kamarazene órák keretében érzelmileg gazdag,
harmonikus

személyiség

fejlesztését,

és

képezze

az

együttmuzsikálás

közösségformáló erejét.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében, szükség esetén a szakértő és a szaktanár
véleménye alapján külön ütemben dolgozunk. A szaktanárnak a szakértői véleményeket és az
ennek megfelelően kidolgozott ütemtervet a haladási naplóhoz csatolni kell.
A tehetséggondozás érdekében a kiemelkedő képességű, szorgalmú tanulókat, a „B” tagozatra
irányítjuk.
Személyiségfejlesztés
Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást ( az értelmi és érzelmi nevelés
közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a
kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet
jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő. A különböző művészeti
területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek
élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a
kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének a
kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. A művészeti tevékenység magában hordozza a
személyiségformálás specifikus lehetőségét, megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét.

A ZENEISKOLÁNK STRUKTÚRÁJA

A zeneiskolában főtárgyként következő tanszakok működnek:
•

Billentyűs hangszer: zongora

•

Vonós hangszer: hegedű, gordonka

•

Fafúvós hangszer: furulya
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•

Rézfúvós hangszer: trombita (kürt)

•

Elmélet (csak alapfokú): szolfézs (lehetőleg 5. 6. évfolyamban zeneirodalmi
szolfézs), zenetörténet – zeneirodalom (csak A - tagozat)

•

Kamarazene (csak továbbképző évfolyam)

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS FUNKCIÓJA, ÓRATERVEI
KLASSZIKUS ZENE

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a
különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság
– alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység
tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú
kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a
közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.

„A” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres tantárgyak
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom,
zeneelmélet, kamarazene, zenekar.
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene,
zenekar.
121

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora)
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4.
évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet
felvenni.

Óratervek
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző
évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelezően
választható
tantárgy
Választható

(0–2) (0–2) 0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

tantárgy

A képzés évfolyamainak számai
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba, zongora, hegedű, gordonka,

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
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Csoportos foglalkozás: 2x45 perc (zenekar, kamarazene, 2–8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kamarazene: 2–8 fő)
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc
2–3. évfolyam 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc

„B” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt.
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgyak esetében) a 3.
évfolyamtól
Választható

tantárgyak:

zeneelmélet,

zenetörténet–zeneirodalom,

második

hangszer,

kamarazene, zenekar tantervi programjainak tantárgyai

Óratervek
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1)

(2)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1
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választható
tantárgy
Választható

0–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

tantárgy

(2)

(2)

(2)

A képzés évfolyamainak száma
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba, zongora, hegedű, gordonka

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. évfolyam 15 perc
3–4. évfolyam 20 perc
5. évfolyamtól 25 perc

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó
tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Szakmai kompetencia
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– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.
– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.
Személyes kompetencia
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be
tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
– Esélyegyenlőség
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.
– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
– A kortárs zene befogadására nevelés.
– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
– Tehetséggondozás.
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

BESZÁMOLÓK ÉS MŰVÉSZETI VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Félévi meghallgatás
•

Előképző

kettő különböző technikai vagy különböző karakterű
mű kotta nélkül.
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•

Alapfokú A

egy, vagy kettő előadási darab kotta nélkül
(nem kötelező zongorakísérettel)
zongora tanszak egy etűd, vagy technikai jellegű darab legyen.

•

Alapfokú B

fúvós - egy másfél oktávos skála és egy etűd,
vagy szóló darab.
vonós – kettő etűd, kotta nélkül.
kettő előadási darab, vagy tétel pár kotta nélkül.
zongora - egy virtuóz (gyors) etűd kotta nélkül
egy klasszikus menü, vagy szonáta (szonatina) tétel
kotta nélkül. Kettő különböző stílusú darab kotta
nélkül.

•

Továbbképző

kettő előadási darab (egyik lehet kamaramű), vagy egy
teljes szonáta (koncert)
kamara tanszakon kettő előadási darab, vagy tétel pár (nyilvános
szerepléssel helyettesíthető)

•

Kötelező zongora

kettő előadási darab ( ha a tanuló megfelelően halad, de
félévkor nem kötelező)

Év végi beszámoló
•

Előképző

kettő népdal kotta nélkül
kettő különböző technikai, vagy különböző karakterű mű

•

Alapfokú A

egy másfél oktávos skála (csak fúvós)
egy etűd, vagy szóló darab
kettő előadási darab, vagy szonáta (koncert) tétel pár (egy darab
vagy tétel kotta nélkül) zongorakísérettel
zongora – három különböző stílusú darab kotta nélkül (5. és 6.
évfolyamon egy darab kottából játszható) és 8 ütemes lapról
játék.

•

Alapfokú B

fúvós – egy másfél oktávos skála és etűd vagy szóló
darab
vonós – két etűd kotta nélkül
gordonka –kettő előadási darab vagy tétel pár
kotta nélkül
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hegedű, fúvós – kettő barokk tétel és egy előadási
darab vagy koncert tétel kotta nélkül
zongora – lapról játék (egy periódusnyi zenei anyag)
egy J.S. Bach vagy barokk mű (polifon) kotta nélkül
egy mikrokozmosz kotta nélkül
kettő különböző stílusú darab (egyik legyen éneklő) kotta nélkül
•

Továbbképző

egy másfél oktávos skála, és egy etűd vagy szóló darab
(csak fúvós)
kettő előadási darab (egyik lehet kamara), vagy egy teljes
szonáta (koncert)
kamara tanszakon kettő előadási darab (tétel pár), vagy egy
teljes szonáta (szvit).
zongora tanszak A tagozatán egy Bartók mű, vagy XX. századi
magyar mű kötelező.

•

Kötelező zongora

kettő előadási darab (a tanuló tudása és haladása
szintjén)

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szaktanár engedélye alapján, a vizsgaanyag
kottából játszható.

Művészeti alapvizsga és záróvizsga
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei:
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett,

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának
módja:
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság
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előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai
programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az
előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak:

Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos
tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet
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3. Gyakorlati vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A”
tagozat): főtárgy
Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat):
tanult hangszer

Záróvizsga tantárgyai:
Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos,
valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati
vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet
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3. Gyakorlati vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy
Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer
A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak
Gyakorlati vizsga
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc

Szolfézs főtárgy
Gyakorlati vizsga:
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti vizsga:
„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc

Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc

Kamarazene főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc

Előrehozott vizsga:
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
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tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai
tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés:
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott
tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése:
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként különkülön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy
annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS A ZENEISKOLÁBAN
•

A tanulók értékelése és minősítése egészéves munkája és tevékenysége alapján
történik. A nevelő évközben minden órán számon kéri a gyakorlásra, tanulásra feladott
darabokat. A szaktanár havonta tájékoztatja a szülőt az érdemjegyekről, melyet a
zeneiskolai ellenőrzőbe jegyez be.
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•

Minden tanuló részére kötelező a félévi meghallgatás, az év végi beszámoló és
legalább egyszeri nyilvános szereplésen való részvétel. Ezen kívül a szaktanár
irányításával lehetőség szerint vegyenek részt a növendékek iskolai és községi
rendezvényeken, nyilvános hangversenyeken, különböző szintű versenyeken.

•

Főtárgy és szolfézs tantárgyból a tanulók tanulmányainak értékelésénél és
minősítésénél az 1-10. évfolyamon példás (5); jó (4); közepes (3); elégséges (2);
elégtelen (1) érdemjegyeket illetve szöveget alkalmazzuk.

•

Főtárgy és szolfézs tárgyból a tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az
1-10. évfolyamon példás (5); jó (4); változó (3); hanyag (2) érdemjegyeket illetve
szöveget alkalmazzuk.

•

Előképző évfolyamon tanulók tanulmányainak értékelésénél és minősítésénél a jól
megfelelt (5); megfelelt (4); nem felelt meg (1) érdemjegyeket illetve szöveget
alkalmazzuk.

•

Előképző évfolyamon tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás
(5); jó (4); változó (3); hanyag (2) érdemjegyeket illetve szöveget alkalmazzuk.

•

Kötelező vagy kötelezően és szabadon választott tárgyból – szolfézs tárgyat kivéve tanulók tanulmányainak értékelésénél és minősítésénél az kiválóan megfelelt (5); jól
megfelelt (4); megfelelt (3); nem felelt meg (1) érdemjegyeket illetve szöveget a
tanuló szorgalmának figyelembevételével alkalmazzuk.

• A tanuló zeneiskolai egész éves munkáját, tanulmányát, szorgalmát egy osztályzattal
minősítjük.
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V.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

I.

A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1.
napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól.

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
-

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.

2. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.

III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola igazgatója;

-

a nevelőtestület bármely tagja;

-

a nevelők szakmai munkaközösségei;

-

a szülői munkaközösség;

-

az iskola fenntartója.

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselői útján az
iskola igazgatójának javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
szülői munkaközösség véleményét.
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4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www. …
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola (község) honlapján;

-

az iskola fenntartójánál;

-

az iskola irattárában;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az iskola igazgatójánál;
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IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM
ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA
VONATKOZÓ ZÁRADÉK

Az Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület
2017. azgusztus 31-én tartott ülésén fogadta el.

Az Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon
jóváhagytam.

Orgovány, 2017. augusztus 31.

…………………………………
Intézményvezető
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IV. A PEDAGÓGIAI

PROGRAM

ELFoGADÁsÁna Bs róvÁgacyÁsÁna

voNATKozó zÁp.l'rÉlr.

Az

Ágasegybaza-Orgovány

Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestiilet

2017. azgusztus 31-én tartott ülésénfogadta el.

Az

Ágasegyhaza-Orgovány Általános Iskola pedagógiai programj át

a

mai napon

jőváhagytam.

Orgovány, 2017. augusztus

3 1.

f,ö*,{.§§
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1. sz. melléklet

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése
és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához
igazodó fejlesztő program

Ágasegyháza – Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6077 Orgovány, Táncsics u. 3.

"Min den em beri leny szabadnak, egy enl6 m eltosaggol es j ogo kkal szule ti«,

Ertelemmel es Ielkiismerettel birvan testveri szelle m ben kel! egym6 s irant viseltetniink"
IIf111in denk inekjoga van az okta t6shoz...Az oktatasna k az em beri szem eiy.set; te/jes

kibon takoztotosara, valom int az em beri jogok es alapve t6 szabadsiiqjoqok t iszteletb en
torttisara kell iranyuinia"
/Az Em beri Jogok Egye.temes Nyilat kozota/

I. Alapelve k, ce lok, kiemelt feladatok az SNI ta n ulok e llat asab an

lskolank alap ft 6 okirat aban m eghat arozo fe ladat a sajatos nevel esi igenyu tanu l6k integralt

nev ele se okt at asa.
Helyi programunk kidolgozasa soran alapelvkent szolgal, hogy a fogvatekos gyermek is
ugyanabban a kulturaban, emberi kozossegben , tarsadalornban el, mint ep tarsa,
Ezert felnotte valasukhoz biztosftjuk iskolai kereteinken belul az elsajatlthato tudast es a
kialakftand6

kepessegeket,

szem

el6tt

tartva

egeszseges

szemelvisegfejlodesuk

rnegalapozasat, fejleszteset, illetve oktatasukhoz-nevelesukhoz nelku lozhetet len specialls
szuksegleteiket.
Az lntegralt oktatas a specialls egveni szuksegletekhez igazftott sajatos m6dszerekkel,
ismeretanvag-elrendezessel, ertekelesi rendszerrel, a NAT-ban lefektetett altalanos celok
illetve a fogvatekos t anul6k nevelesenek-oktatasanak iranvelvei nek figyelembe vetelevel
folyik.

1.1. Alapelvek

A specialis neveles alapeszmenve, olyan elfogado k6 rn yezet kialakit asa, am i a ser ult
gye r m ek eren veit. sikeres p ro balkozasait ertekeli, m assagat elf ogadj a, a saj at os ertelm i es

szem e lviseg allapot ahoz igazodo nevelest, oktatast helyezi elote rbe. es ez a se rult
gyer m ek har m on ikus szernelvise gfe jl ddes et ered rnenvezi.
A bef ogado intezrne nv vall al]a a saj atos neve iesi igenvu t anulo k ser ules-spe ctfrk us

etlat asahoz nelkulozhet etl en tobblet szolgaltat asok biztositasat
o

a saj atos nevelesl ige ny tipusan ak m egfel elo gvo gvp ed agogus fo glalkozt at asat,

o

a klegeszito p edagogiai szo lgalt ata sokat : f ej leszt o, kor rekci ' s, habilitaclo

r

re ha blllt aclos es terapias celu gvogvped agogiai ellat ast ,
o

a saj at o s nevelesi ige nyu t anu l6 k neveleset-okt at asat a specialis t anterv alapja n,
specialis t ank onv vek es segedlet ek bizt osi ' sat, specialls t echnikai eszkozok

blztosltasat, spec ialis t rapiak alkalmazasat
•

A t arntas-tan ulas fol varn atab an rnaxirna llsan f igyelem be veszi az egy es t an ul6 saj at os
nevelesi lgenv et , serules-specifikus szuksegletet es ennek ervenvet szerzi az egyedi
sajatossagokhoz igazftott differencia lt ta rt alm ak, m6dszerek, eszkozok alkalmazasaval.

1.2. Celok

•

A f ej lesztes a szarnukra megfelelo tartalmak kozvetitese soran val6suljon meg, segftse
a mi nel teljesebb onallosag elereset, a tarsadalornba val6 mind teljesebb
beilleszke dest

•

Az iskola i f ej leszt es kovetelmenvei igazodjanak a fejlodes lehetsegcs utern ehez

•

Ha szu kseges a fejlesztes az iskolaskor elctti kepessegekre is terjedjen ki

•

A fogvatekossagbol ered o hat ranvo k megelozese, csokkentese, ko rnpenzalasa, a
kepessege k kibontakoztatasa. tarsadalmi beilleszkedesuk serules-specifikus
szernpontu legyen

•

Legyen m egf elel6 osszhan g a sajatos nevelesi igenyu tanulo-problernaja

f lgvelernbevet ele mellett-ugyanolyan ellatasban reszesuljon, mint a tobbi dlak

1.3. Feladato l'

•

Az int egralt an okt at ot t sajat os nevelesi igenyu t anul c k szarnara specialis pedagogiai

segltsegnvujt as,
•

Az egyOttm Jkodes forrnain ak kialakit asa, ro gzlt ese, ll leszt ese az akt u ' lis 6rare ndb ..

•

A serult ta nulo rnegfigvelese, fei leszt esenek, lehet osegel nek, ko rlat ainak ertelm ezese

c

szakertoi velernenv alapja n a gvogvp eda gogus lranvit asaval,
•

A f ej leszt es tervezese tanoral es habilit acios, reh abilit acios fo gla ozaso k keret eben,
specialls ed agogiai segit segnvulta ssal.

•

A gvo gvpc dagogiai neve les szarnara bizt osit ott szakanvagok, t ankti nyvek, ta neszkozok

beszcrzese, felhasznalasuk, beernelesuk ut ernezese a gvcgvpedagogus ira vlt asaval.
•

A

diagnoszt lzalo,

formativ,

szum m at iv

rneresek,

e

ekelesek

le hetosegenek,

gvakorisaga ak tervezese team-rnunkaban.
•

A t an ulo fejlodese nek, elert eredrnenveinek meghata rozasa, rc gzlt ese egvu t t esen
kialakitott velemenv szerint a szi.i16 bevonasaval,

•

Segitsegnvujta s a szi.i16nek

•

Az

integralt

tanul6

nevelesevel

kapcsolatos

szakmai

tapasztalatcsereken,

felkesziteseken , tovabbkepzeseken vale reszvetel, a szakmai anyagok lgenvbevetele.

1.4. S I tanulo k ha bilitacius, re habilita cios ellatasa

Az ellatas kozos elvei
a) A feladatokat az intezmenv dokumentumai tartalmazzak. E felada tok hosszu tavuak, es az
iskola egesz nevelesi okt atasi rendszeret atfogjak,

b) A habilit acios, rehabilitaclos tevekenvseg szakmaktizi egvuttmukodesben valosul
meg, szerveze tt, nyitott tanitasi-tanulasi folyamat, 5 a tanu lo . igenveit d l fuggo
elj araso k, id6 keret , m6dszerek, terapiak alkalmazasat tes zi szuksegesse ,

•

A rehablllt acios orakon a eel a komplex gy6gypedag6giai fejleszt es, ame lynek
hatasara a ment alis fej lodestl k is jelent o5 lehet. eel tovabba a tan ulasban
akadalvozott / enyhe crt. fogyJ ta nul6k szociallzaclo]a, fo gvate kossagbol eredo
hatranv uk csokken tese. ta nitas-t anula soran megmu t at koz6 fejl etl en v gy serult
f unkci6k korr igalasa. kornpenzalasa

, A saj at os nevelesi igenyu t anulok fej leszt esere egveni fej leszt esi te rvet kell keszit enl. A
m egfelelo kepzett segu szakember a t orvenvb e eki lrt idcke retb en fo glalkozik ezekkel a
t anul6kkal.
A saj ato s nevelesi igenv a szokasos t artalmi es elj arasbeli differenclalasto l elte ro,
nagyo bb merteku differenclalast . specialis elja rasok alkalmazasat , illet ve kiegeszlt o
f ejl eszto, korre kci6s, habil it acios, rehabiltt acios, valamint t erapias celu peda gcgiai
elj arasok alkalmazasat t eszi szuksegesse.
• A neveles, oktata s. fej lesztes kot elezcen

blzt osit ando pedag6giai felt et elert

a

koznevelesl t orvenv f glalj a ossze. A koznevelesi t orvenv a sajat os nevelesi igenyLi
tanul6khoz igazodva az alt alanosan kotelezo felteteleket tobb teruleten m6dositja,
illetve klegesziti olyan

tobbletszolgaltatasokkal,

amelyeket ki kell

alakitani, es

hozzaferhetove ten ni a sajatos nevelesi igenyu tanul6k szarnara, mint peldaul:
o

speciolis tanterv, tankiuiyvek. tanulasi seqedletek,

o

specialis gy6gy6szati, valamint tanukist, eletvitelt segft6 technikai eszkozok;

Az ellatas szintcrei
-tanorak
-egyeni es kis csoport os fej lesztesek
-napkoziotth on
-szakkorok

-szabadidostevekenysegek

II. lntegral t neveles, okta tas

lsko lank

okt : o-nevelo

m unkaj anak

fontos

f eladata

az

cse lvter emt es,

a

ma ssag

e lfogadt ata sa, az egvmas lranti em patia, t o leranci a kialaklt asa, a szulokk el va in f o lyam atos
kapcso lat t art as, Nevel6 ink a ta nany ag fe ldo lgo zasana l f igyele mbe veszik az 5NI t an ulasra
j el lem z6 .nodosltasokat, egvuttrruikodnek a kulonbozo szakem ber ekkel, javaslat aikat,
iranv

ut at asaikat elf oga dj ak, be e pit ik a pedagoglai f o lyam at ok b a.

f-\z iskol a gvogv peda gog sa es a fe j leszt opedagogus a szakerto i bizottsag vel m enve al pja n
keszft i el az egveni f ej leszt esi te rvet es ez alapjan ve gzi a rehabilit aclo s rnun kat . Segit seget

nv ujt a gye m ek ta narainak a di agnozis ertelm ezesebe , a t an ulast segftO eszkozok
krvalaszt asaban, j avaslatot te sz a kulon bo zo gvogvpeda ogial mo Iszerek alkalmaza sara .
Figyelemrn el kise ri a gyer me

ha ladasat. A szulok szamara segitseg

nvuit a diagnozis

ertelrnezeseben, ko nzulta l a szulovel a f ejl eszt es eredrn enveirol, segfti a szOlot a pro blema

elfogadasaban, a gyermekkel szem beni rea lis elvaras ok kla lakit asaban.

A tanlto, a szaktanar a tananyag feldolgozasanal figyelembe veszi a tantargvi tartalmak egyes
sajatos nevelesi lgenvu csoportjaira jellemz6 modosulasait,
Szukseg eseten a gvogvpedagogussal egvuttmukodve egveni t antargvi fejle sztes tervet
keszft, ennek alapjan egveni haladasi utemetblztoslt.
A kozossegepltes so ran szernelves peldajaval segfti el6 a sajatos nevelesi igenyu gyermek
osztalvkozossegbe

vain

befogadasat,

A

kialakulatlan

reszkepe ssegeknek

megfelel6en

ervenvesiti a rneltanvos szarnonkeresi, ertekelesi lehetcsegeket.

lnt ezrnenv unk feladatai

•

Az alapito okiratban szerepeltetni kell az 51\11 gyermekek integralt nevelesenek

oktata sanak feladatat, s azt, hogy milyen fogvateko ssagi csoportba tartozo
gverrnekrol van szo .

•

Az at do lgozot t pedagoglal program nak es helyi t ant ervne k t art alm aznia kell a

fogvat eko ssag t ipusa hoz es fo kahoz igazodc fejleszt esi programot.

•

Szakem berek biztosit asa szukseglete knek rnegf eleloen/ gvogvpedagogus, logop edus
st b/.

•

Fej leszt 6 eszkozo k, t anorai se gedlet ek iztositasa.

•

Egeszsegii gvi es pedagogiai celu hablllta cios es rehabilit acios fo glalkozas bizt oslt asa a

tano rai f og la cozason t ul.

•

Egy 5 t anta rgva bo l, t ant argvresze kbcl az erte keles es m inosft es alo l m entesith ei:i az
isko la igazgatoj a szakerto i ve lem env alapj an.

•

Az els6 evfo lv arno n az ertekel es es mlncsites alol me nt esit ett tanulo szarnara egveni
tovabbhaladast engedelvezhet az iskola igazgato]a, vagyis a gyermek haladasa
elte rhet az osztalvtarsaitol egyes tantargvban.

•

Az intezrne nv minden tanev vegen /junius 30-ig/ jelzi az illetekes tanulasi kepesseget
vizsgalo szakertoi es rehabllltacios bizottsag fele azon tanul6k adatait, akiknek a
kove t kezo tanevben kotelezo felulvizsgalatuk lesz.

Az int egraclo szubjel<t iv t enyezoje

•

M SNI tanul6k beilleszkedeset es egvutt haladasat biztositani kell, ami segiti a
szeme lvisegforrnalasat

•

A f ogado pedagogus szem elvl sege, szakm ai tapaszta lat a

•

Rugalm as t anan vagbeoszt as

•

Modsze rek sokszirulsege

Ak t ual is lnt ezm en v i helyzete ern zes

Is cl ank 1997 ot a t udatosan vallalja az SNI t anulok inte gralt o ktatasat, ne vel eset, kulonleges
go ndozast bizt oslt , es ezt rog zlt et t e a pedagogial rograrnjaban, valam int m egte remtette a
szubje kt fv es az obj ekt fv fe lt ete leke .

III. Sajat os nevelesl ig{myu tanul6k fe lzark6za sat segit d program

III.l.A latasse rtllt t a n ulo k

A gvogvpedagogiaban a latasserules meghatarozasa a latasmaradvanv szerneszeti adatai
alapjan tortenlk. Ennek megfeleloen latasserultnek tartjuk azokat, akiknek lataselessege ket
szernen egvutt, korrigaltan/szemuveggel . vagy barrnilven latasj avito eszk6zzel/ a teljes
latashoz/1.0/ viszonyftva 0 es 0,33 kozotti .
A tobbsegi isko laban torteno egvuttneveles minden esetben egveni dontest, egveni

felkeszitest igenvel. Figyelemmel kellienni a kovetkezore.
-A latasserult tanulo vegye n reszt olyan egvenl fejlesztesben . amelyre allapotabol adodoan
szuksege van./ Ennek megvalosltasahoz a szakertoi javaslat nvujt tampontot.Z
-A latasserult tanul6k optlrnalis fejlesztese erdekeben a pedagogiai program ban
megfogalmazodnak a speclalis elvarasok es tennivalok/eszkoz. segedeszkoz, differencialas,
az ertekeles es mlnosltes egvenre szabott formaja.
A vak es aliglato tanulok iskolai fejle sztese

lsm eret elsaj at it asukban t orekedni keil arr a, hogy a bo szokincs/ verbaht as/ rno gott t envleges
ta rt 10

legye n.

Az kon a te rOleteken, am elyek csak vlzua lisan eszlelh eto k/ szinek, f envek, f' nvkepek,

festmenvek/ a foga l i alta lanositasokat, az arnvalt abb ko rnmu ni acioval, so koldalu
rnegkoze lltessel . erzeklet esen iehet ki alaklt anl.
A m et ako m

un lkacio j fej-es t estt artas, beszelo fele fo rdulas, tavo lsa gt artas. geszt u j

kovetkezet es nevelo i rahatassal, gvakorlassal lehet eler ni ,
Az lnfo rm acioszerzesben kiem elt [ elent osegu a virtu alis csatornakon kereszt Li li
inf orm' closzerzes.zfont os az elsodl eges informa cio hallhat osaga/
Font os az

e

erzekszervek/ hallas, ta pintas, szaglas, izerzekele /fejleszt ese.

A kerettantervi aj anl asok a t anitas-tanu las fo lvamataban specialis pedagogiai rnods zerek kel
er etok I.

•

Az iras-es olvasasrendszert Braille-fele pontiras alkotja.

•

Hangsulvos szerepet kap a hallas utjan torteno nvelvt anulas

•

Szamernlekezet fejlesztese, fejben torrent rmiveletvegzes

•

Abakusz nevu speclalis szerkezet

•

Logikus gondolkodast fejleszto es kombinatorikai feladatok hangsulvosabb szerepe

•

Szerkesztes helyett mertani rnodellezes

•

M6dszertanilag folyamatos tevekenvkedtetes

•

Tap intason tul a hangok utjan tortent inforrnaciok szerepeltetese

•

A drama es a ta nc a ta nul6 terbeni blztonsaganak, mozgas harrnoniaja nak
kialakitasa ban kiemelt szerepet kap.

•

Vizualis ku lt ura kereteben do rnboru raj z hasznalata

•

Zenei neveles Braille kotta alkalrnazasaval

•

Info rm at ika celj a a specialis hangj elzessel ellatott szamitogep

•

Inte nziv mozgas es tajekozodas fe j l.

Reha bllltaclo fobb terUletei
•

ep er zekszervek m uko desenek inte nzfv f ej lcsztese

•

megfe lelo lat as rne gorzese

beszedhiba [avitasa
•

int enzfv rnozgasfe]l sztes

test kult ura kialakft asa, testt rtashibak ko rigalasa
elet vi teli t echn ikak klalaklt asa
o

kozl ekedest, ta j ekozodast seg ft 6 ism eret e < kon kret eleth elvzet ekben

•

mind enn api t evekenvsegek/ et keze5, var ras/

•

specialis t an-as segedeszkozok hasznalat a

•

szerne lvlsegzavaro k rnegelc zese

111.2. A haliasserult gyermeke '-a sulvosan ha llass erult slketek-es az envhe bben

ha llassertllt- nagvothallo ta nul6k

A sulvosan hallasseru lt -slket -es envhebben hallasserult -nagvoth allo gyerm ekek
hallasvesztesege a f6bb beszedfrekvenciakon olyan mertekii, hogy en nek kovetkezteben a
beszednek a hallas utjan tcrteno megertesere nem vagy csak reszben kepesek.

A hallaskarosodas kovetkezteben a beszedben az ertheto ejtes teljesen elm ar ad vagy erosen
serul . Ezert korlatozott a nyelvi alapon torteno fogalmi gondolkodas,

Kiem elt fejlesztesi feladatok:

Enkep, onlsm eret :
-ona llosagra neveles
-pozitlv szemelvisegjegve k f elt arasanak fejlesztese

-Iogvat ekossagukkal egyUtt elve tudj anak beilleszkedni mun ka vilagaba

Inform at kai es ko rnm unikacio :

-a vizu alis csatorn ak kiem elt f ejlesz tese
-a tarsa s kap csolatokhoz szukseges kom mu ni cacios ko rnm u nlk aclos kepessegek es

magat art asi no rrnak ala kftasa. f ej leszt ese

Tan u las:

-az azono s evfolvarnon ta nu lo tarsak te ljesit rnenvene k m eg coze litese
-az infor m aclos, ko rnm uni kacios cechnol ogiak elsaj at itasa

Felkeszit es a fe lnott e letre :
- a legn agyo bb onallosag elerese

-a ovabbt anulas mega lapozasa
-a realis palvavalaszt as e lo keszitese
Az egyes pe d agogia l szakaszo kra fo rd ftott id6 m eghosszab bo dh at .

- j o beszed peld

iztosftja a hallasserult t anul ok beszedf ej lc desenek ero sod eset .

-Optim .lis ulesren d kialakita sa.
-Torekve s a pedagogus es a gverme kt arsak beszederthetosegere.
-A pedagogu s gvozcdjon meg arrol, hogy erti-e 6t a gyerek.

-Utasltasok irasban torteno kiad asa .
-Megfelel6 szernleltetdeszkozok hasznalata .
-Ismeretle n szavak re szletes magva razata.
-Differ encialt t anulasszervezes.
-Zonges

es zo ngetlen

rnassalhangzoparok dlfferencialasa

111.3. A testi fogvatekos/rnozgaskorla OlOtt / ta ul6k

M ozgasko rlat ozot t az a t an u lo, akinel a mozgasszervezesi rendszer veleszUletett vagy
szerzett karosodas a es/vagy funkciozavara m iatt jelent6s es rnaradan do mozgasos
akadalvozottsag all fenn , melynek kovetkezteben megnehezU I a rnozgasos tapasztalatszerzes
es a szoci alizacio.

A fej lesztes alapelve: a serulesbol ad6 d6 hat ranvok kovet kezrnenveit segit sen csokkent eni
es/ vagv ell ensulvozni,

A m ozgaskorlat ozot t t anul6 k iskolai fej leszt ese

A rnozgaskorl at ozott ta nul6 neve lesenek, okt ata sa ak, rnozgasfej leszt esenek lapelve, bogy
a serulesbo l ad6d6 hat ranvos kovet kczmenveket segit sen csokkente ni vagy ellensu lvo zru .
eel: Me gt eremteni az eselvegvenloseg alapj ait , hogy a m ozgaskorlat ozot t gyermeke k az
iskol: i t anulas adott antj an Ielkeszulte k legyenek az onallo elet vit Ire.
Ennek erd ekeben ki kell alakit ani a ta nul6kban az egvseges enkepet.

Kiem elt f elad t
A mozgasko rlat ozot t tan ul ' isko lai nc hezsegeit leginkabb a mozgasszervi karosc das
kovet kezt ebe kialakult korn rnun lkacios zavarok es a m ozgast eljesltmerwt igenyl6 f ela atok
ki itel ezese j elent i.
Min dket t 6 befo lvasolj a az olvasas, iras, beszed elsaj atitasat is, ezert kieme lt fej lesz esi
feladatkent kell kezelni.
A rnozgaskorlatozott tanul6 egyedi, specialis rnegsegitest igenvel.
A speclalis m6d szerek, terapiak es technikak alkalrnazasa es a tcchnikai [ellegu
segcdeszkozok igenvbevetele segiti a mozgasbiztonsagot, a mozgasreflexek celszeruseget es
gvorsasagat, az iro es rajzal6 eszkozhasznalo rnozgast, a hallasra, beszedeszlelesre

tarnaszkodo tevekenvseget .

Az iskolai fejlesztes szakaszai
Az iskolai fejlesztes szakaszai megegyeznek a NAT pedag6giai szakaszolasaval.

Kiemel t fej leszt esi fela dat ok:

-A szernelviseg fejlesztesenek es a lelki egvensulv megtartasanak egyik eszkoze a lehetdsegek
szerinti Gr' al16sagra neveles.
-Lehetoseget kell teremteni a szamit ogep hasznalatara tanorakon.
- Fokozot t figyelmet kell farditani a tanulasi ossztevekenvseg tanltasara.

-A rnozgasos tap aszt alat szerzes akadalvo zot t , a klvancslsag, erd eklo d es felkelt esev el st abil

motlv acio er het d el.

-EI ke ll saja t it a niuk mozga sko rlat ozottsagu k o kat es an nak kovet k zrne nve it , es az azzal
kapcs o latos hl gi enias szaba lvokat .
-Kiernelt f eladat a lehe tO legnagyobb on all osag elerese.

111 .4. Tanulasb a n a adalvozott tanul6k

Seru lesuk ku lonb ozo kep essc gek f ej lc desenek a zavara.

-A ko gnitlv kep essegek t er uleten: eszlelesl f olyam at o k /kUlo nosen a vlzualis es audit fv

eszlele s/ e rnlekezes / beveses, fo ltd ezes. rovid es hosszu tavu ernlekezet/, fi gyel em,
koncent raclo, logikai m uvelet ek

-A m ot oros es or ient aclos kep essegek t erulet en
-Az emocionali s es szoclalis kepessegek t er uleten
-A komrnunika cios kepessegek teruleten/ beszedertes, szo klncs, hangkepzes, sz6beli kozles/
Feladatunk oktatasuk es nevele suk sor an az egvenre szabott serules specifikus elja ras,
m6dszer, igy
-Speclalis nevelesi szuksegleteiknek megfelel6 oktatas blztosltasa, a kedvez6 speclalis

feltetelek rnegtererntese
-Az egeszseges en kep es onbizalorn kialakitasa
-Kudarcturo kepesseg novel ese
-Szarnu kra szukse ges sikerelrnenv biztosit asa

-Onallosagra neveles
-Ki alakitani az onallo elet vit el leh etoseget, saj at korlatain ak megteremtesevel

Mindezt

-egvseg es pe dag6giai szernlelettel es kov etelmenvrendszerrel
-nyugodt nyitot t legkorben

-d iagn ozlst o l fuggo rnegse glt es t echnikainak ism eret eben
-egvenre szabot t fej leszt esi elj ara sok vegreh ajt asaval
-j61 fe lkesz ult, e mbe rseges, de k6vet elni, mi t at adn i tudo pedag6gusok segit se geve l,

eel:
-a saiat os nev lesi igen'l u t anul6k kepessegfej leszt ese, a hianvosan mu kod d pszlche s

f unkci6 k, serult reszkepessegek t eraplas korrekci6j
-differ en ialt, szukseglet ekhez igazodo hablllt acio s es r hab illt acios elj araso k hasznalata

-altalanos muvelts 'g rnegalapozasa
-az er edmenve s t arsadalrni beille szkedes.

Nev elesukhoz bizt osft ott f elt et elek :

-a fogvat ekossag tlpu sanak es sulvossaganak m egf elel6 gvogvpedagogiai ta n ar, t ere paut a
-specialis tanterv, tank6nyv es mas segedletek
-szakert oi es rehabilitacios bizottsag altai rneghatarozott szakmai szolgaltatasok biztosltasa
-egvenre szabott haladasi tempo es kovetelrnenvrendszer a szakerto! velernenvnek
megfelel6en
-hosszabb id6keret blztositasa

111.5. Psziches fejlodesi zavara miatt a neveles i folyamat ban t art 6san

es su lvosa

aka da lvozott t anu l6 k

Kiemelt celok, fe ladatol<

-Kudarcturo kepesseg novel ese
-A tanulasi zavarok kialakulasaert felelds funkci6k fejlesztese
-Saj at os nevelesi igenyu tanul6k tulterhelesenek elkerulese a fejlesztes Iolvamataban
- A tankotelezettseg teljesiteset szakember segit segevel vegezze
-bnbiza!orn, onertekeies, onertekeles fejlcdese, realis enkep kialakitasa

- Po nt os di agno zis es f ej leszt 'si szempon t ok, mod szerek figyel embe vet ele
-A t anu lo f [let tsegenek megfelelo egveni t ova bb ha la das blzt oslt asa

-Onallosagra neveles

Kiemelt feladat ok a diszlexi , diszgrafia

Kiemelt feladat ok a diszk I tulia eseten

eseten

Testsern a kialakit asa
- -

Teri ta j ekozoda s fe j leszt ese

tatas, halla s. besze d ossze han go lt fej lesztese
Erzekel es. eszlel es, figy elern, ern le kezet , gondo lkodas osszeh angol t fejl.
Vizuom ot oros koor dl na clo

Relacio k nyelvi m egalapozasa, rna em at ikai
yelv t udat osit asa

Beszedeszleles fej leszt ese

Szarn fogalorn kialakitasa es bovitese

Aktfv es passziv sz6kincs fejlesztese

Alapmuveletek fo galm anak kialakita sa kep i
es vizualis szinten

Verbalis es vizualls figyele m es ernlekezet

Helyi ertek fogalmanak kialakftasa

fejl.
Olvasas, Iras reedukacio

Szoveges feladatok rnegoldasa

Kornpenzacios te chnikak klalakitasa

Szerialltas

[Ide irhatja a szoveget]

111.6. Autizmus spektrum zavar

1. Az egveni kepesseg ek f ej lettsege mellet elerhet o legj obb f elnottko r i szocialls adaptacio es
ona llosag f elt et eleine k me gt erernt ese.
2. Ennek alapja a szo cialis, komrn uni kacio s es egveb kognit iv keszsegek hianvan ak sp ecifi kus
m 6 dszer ekkel valo kornpenzalasa a f ej lodesben elm ar ad t keszsegek h abi lit acioj . f ej leszt ese,
a m aso d la go s/v isetked es/ p re b le

ak kezelese, m indennapi gya o rlat i keszseg ek es az

adaptalt ta na nyag specialis m 6d szerek segit segeve l vale t anltasa.
3 . A f ej leszt es celjal hi erarchi kus rend ben he lyezkednek c l, aszerint , hogy m enn yire

szuksegesek a szoclalis adaptacio kialaklt asahoz.
4. A testi egeszseg rnegovasa, az e ron let, illokep esseg, ugvesseg egve nre szabott fe ilesztese

5. Altalanos em beri ertekek, tarsadalmi e lvarasok, szulofo ldunk kult ura]a, hagvomanvai,
kepessegszintnek rnegfelelo ismertetesevel, a felnottkori szoclalls adaptacio eleresehez.
6. Fontos, hogy a tanul6 elvezz e az iskolaban eltoltott idot,

SerLilesbol kovetkezo e lma radasok
-elemi pszichoszomatikus funkcio
-szenzomotoros keszsegek
-szo cia lis keszsegek

-kornmunikacios keszsegek
-kognitiv keszsegek

A habllltaclo, fejlesztes alapelvei
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[Ide Irhatja a szoveget]

-Az aut izmus kovet kezrnenve olyan devians fej lc desmenet, melyben az egyes f ejlodesi fo kok
ne m f eltetlenul epi.i nek egym isra ,
-Az egyes f ejl odesi t e i.i lete k kozott lehetn ek szakadekszeni kulonb segek, de a fejl6desi
szint ek kozott , es azokon belli I is egyenet len a f ej lodes.
-A tanulo k habilit aciojanak, okt atasanak alapja fej let tseguk, kepesseguk reszlet es ism eret e.

1II.7.Beszed ogv atekos ta nul6 k

A be sze dfogvat e kos/ sulvo s, akadalvozott beszedfe jlc de su gyermek szenzoros/ mot oro s vagy
szenzomotoros proble rna]a / rnegkesett beszedfej lode s, cent ralis dyslalia, sulvos or rha ngz ' 5
beszed st b./ illet ve a beszedhl bah z csat lakozo tanula si es/ vagy rnagatart a i zavara miatt
elt eroen fe j l6d ik.
Mindezt az anyanyelvi f eilettseg alacsony szintj eben, a beszedszervek gvengesegeben, a
beszedhangok tiszta ejtesenek hianvaban. a szegenves szokincsben, a beszedmozgasokrol
szerzett emlekkepek felhasznalasanak hianvaban, a grammatikai fejletlensegben , az
utanzokepesseg gvengesegeben nvilvanul meg.
A fejlesztes az anyanyelvi nevelest kozeppontba allito, speclalis tevekenvseget alkalmazo,
intenzfv nevelesi kornvezetben valosulhat meg.
Beszedfogvatekos az a tanulo, akinel veleszOletett vagy szerzett idegrendszeri mukodest
zavarok es a kornvezetl hatasok kovetkezteben jelent6s rnerteku a beszedbeli

akadalvozottsag, Ennek kovetkezteben atrn eneti, illetve tartos zavarok lephetnek fel a nyelvi,
kommunikacios es a tanulasi kepessegekben, a szocialls kapcsolat ok kialakltasa ban.
A beszedfcgvatekos tanulo iskolai fejleszteseben, specialis nevelesi igenveinek
klelegiteseben elsobbseget kell biztosftani az ep beszelo kornveze t ben integralt an t orteno
oktatasnak a kulonleges gon dozasi igenv fe lt eteleivel is rende lkez6 t obbsegi alt alanos
iskolaban.
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Az integrált oktatás mellett a következő szempontok figyelembevételével biztosítjuk az
egyéni és csoportos fejlesztést:
a)
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszer, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől
a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a
folyamatkövetés is megvalósul.
c)
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmiképesség, a beszédhiba típusának és súlyának, és korrekcióadott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
d)
A fejlesztésben meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a
kinesztéziás a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
e)
Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek
számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli
megoldásokkal eredményesebbé tehető.
f)
A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos
foglalkozások változatos szervezeti kereteit.
g)

A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos.

h)
A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában – a minél
gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló
valamennyi felnőtt legyen partner.

