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A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI
PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
Jogszabályi háttér
A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások alkalmazandók:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 A
pedagógus-továbbképzésről,
a
pedagógus-szakvizsgáról,
valamint
a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet
 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) módosítása a Korm. rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet
 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet
 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
EMMI rendelet
 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelet
 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet
 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
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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)

ISKOLÁNKRÓL
Az intézményünk története napjainkig
Iskolánk története az 1840-es évek végéig vezethető vissza. 1852-ben a következő feljegyzés
történt iskolánkról: „Fiú, leány, vegyes elemi, egyosztályos iskola. Építtette a plébános a
parasztok szekérfuvarjai segítségével. Fenntartja a nép.” Ez az iskola a templom mellett
helyezkedett el. A későbbiekben indokolttá vált egy új iskola építése a lakosság létszámának
növekedése miatt. Ekkor épült meg a két tantermes iskola, mely ma is része a főépületnek.
1929-ben az akkori képviselő-testület megvásárolta az iskola szomszédságában lévő Babitsféle kastélyt, és abban kialakította a „második számú” két tantermes iskolát.
Intézményünk az 1947—48-as tanévtől 8 osztályos általános iskolává fejlődött.
1966-ban új két tantermes épület átadására került sor, majd 1969-ben három új tanterem lépett
be az oktatás szolgálatába. 1970-ben befejeződött a műhelyterem építése.
1974-ben az iskola főzőkonyhával és ebédlővel bővült.
1991-ben elsők között alakítottunk ki informatika szaktantermet, amelynek gépparkját a kor
oktatási igényeinek megfelelően fokozatosan fejlesztjük.
1993-ban az országos tornaterem építési program keretében felépült egy új, korszerű
tornaterem, amelyet a diákokon kívül a község sportszerető lakói is birtokukba vehetnek.
1995-ben a szülők és pedagógusok összefogásával létrejött a „Gyermekeinkért Alapítvány
Atkár”. Az alapítvány célja az iskolai nevelő-oktató munka anyagi támogatása.
2002-ben az intézmény felvette a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet.
Az alapítvány finanszírozásából udvari játékokat vásároltunk.
2003-ban a tornaterem Jankovits Béláról, az iskola egykori kiváló testnevelő tanáráról kapta
a nevét.
2004-ben pályázati erőből megújult az iskola külső homlokzata.
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2005-ben a sikeresebb nyelvtanulás érdekében kialakításra került egy korszerű nyelvi labor,
amelyet a „Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” finanszírozott.
2006-ban a nevelői szoba új asztalokkal és szekrényekkel gazdagodott pályázati forrásból.
Ugyancsak ebben az évben a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára egy jól felszerelt
fejlesztőszoba készült el pályázati támogatással.
2007-ben veszélybe került az iskola léte a társítási kormányprogram miatt, azonban a település
lakói és a szülők bölcs belátásra bírták a falu vezetőit. Megmaradt önállóságunk.
2008-ban komplett hangosítással gyarapodott az iskola, melyet az adó 1 %-ából vásároltunk.
Jelentős informatikai eszközfejlesztés történt normatív és alapítványi támogatásból.
2009-ben az intézmény új jelképekkel gazdagodott. Március 15-én ünnepélyesen felavatásra
került az iskola címerével díszített zászló, az összetartozás jelképe. Először viselhették a
tanulók, a pedagógusok és a technikai dolgozók az iskola címerével díszített nyakkendőt. A
jelképek elkészítésének költségeit a „Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” fedezte.
Pályázati finanszírozásból öltözőpadok és fogasok készültek a folyosóra.
2010-ben megtörtént az iskola épületének és udvarának akadálymentesítése. A főépület 150
éves bejárati ajtaja helyére az eredeti hű mása készült el. Térkő került a járdákra, a folyosó egy
része és az irodák előtere új padlóburkolatot kapott. Kialakításra került egy mozgáskorlátozott
WC. A beruházás pályázatból valósult meg.
5 tantermet új szekrényekkel és tanári asztalokkal bútoroztunk be. A folyosón két beépített
szekrény készült a tanulói eszközök tárolására. Megújult az igazgatói iroda is. Mindezeket
adományokból és pályázati pénzből valósítottuk meg.
Két atkári iparos – munkáját felajánlva – 40 férőhelyes kerékpártárolót készített leselejtezett
széklábakból.
2011-ben az épület környezete tovább szépült. Sor került az udvar feltöltésére és parkosítására.
Fákat, bokrokat, évelő növényeket és virágokat ültettünk. A belső udvarra az egykori gémeskút
helyére egy díszkút került. Mindezt a papírgyűjtés bevételéből, pályázati pénzből, valamint
szülői támogatásból és az önkormányzat segítségével valósítottuk meg.
Az iskola romos melléképülete új vakolatot kapott vállalkozói felajánlásból és önkormányzati
munkaerővel, melynek falait a tanulók által festett ablakdekorációk színesítik.
Az oktatás színvonalának emelése érdekében négy SMART interaktív tábla került beépítésre a
hozzá tartozó projektorokkal és notebook-kal. Uniós pályázati finanszírozásból készült el az
utóbbi évek legnagyobb eszközberuházása.
2012-ben sikeresen pályázott az intézmény alapítványa autentikus atkári gyermek népviseleti
ruhák beszerzésére 500 ezer forint értékben.
A „Cetelem zöldsuli” internetes pályázatán 500 ezer forintot nyertünk a játszóudvar fáinak,
bokrainak, megvásárlására és füvesítésre.
A Magyar Gyermek Labdarúgó szövetségtől 75 ezer forintot kaptunk sporteszköz vásárlására.
2013-tól a T-Dance Művészeti iskolától folyamatosan nagy összegű támogatást kapunk,
amelynek egy része a tandíj visszatérítése az alapítvány javára, valamint a térítésmentesen
biztosított fellépő ruhák.
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2014-ben Önkormányzat finanszírozásából a nevelői mosdó, az irodák teljes felújításra
kerültek. A kerékpártárolót lebetonozták, az anyagköltséget a papírgyűjtés fedezte.
2015-ben az Önkormányzat finanszírozásából a tanulói mosdókat teljesen felújították: a
fali és padlóburkolatok teljes cseréje, valamint a mosdókagylók és WC-csészék cseréje is
megtörtént.
Az irodákban és három tanteremben megtörtént a lámpatestek cseréje.
Az iskolai alapítvány finanszírozásából íróasztalokat, tanulói asztalokat, székeket
vásároltunk.
A TIOP 1.1.1-12 pályázatból 5 db tanári notebookkal gyarapodott iskolánk.
A „Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” finanszírozásában használt számítógép pályázatból
8db tanulói számítógépet szereztünk be. Önrész: 353 000 forint.
2016. szeptember 1-től az iskola fenntartója és működtetője a Hatvani Tankerületi
Központ.
Az Önkormányzat 2 db tanteremben lecserélte az elavult világítótesteket.
A matematika terembe - a rossz állapotban lévő székek helyébe vásárolt 20 db tantermi széket.
Az Önkormányzat pályázati forrásból valósította meg az energetikai felújítást, amely
magában foglalta az iskola-, a tornaterem épületének hőszigetelését, valamint a nyílászárók
cseréjét. Tornaterem 38 millió forint, iskola 48 millió forint. Teljes körű energetikai felújítás
(KEOP pályázat)
„Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” 20 db tanulói széket és asztalt vásárolt az első
osztályos terembe.
Az angol teremben lecserélte a kopott, rossz székeket.
1db interaktív táblát vásárolt beépíthető projektorral.
TÁMOP 6.1.2. A-14/1-2014-001: „TIE” pályázaton sporteszközöket (151 db),
társasjátékokat (4db), zenei eszközöket (18 db), tabletet (6db), multifunkcionális nyomtatót,
laptopot, hangosítást, fényképezőgépet, vízadagoló készüléket, különböző rendezvényeket
nyert az iskola 2,7 millió forint értékben.
Magyar Diáksport Szövetség: „ A sport legyen a tiéd” programban parkröplabda szettet,
teremröplabda hálót, antennát, antenna tokkal, koordinációs létrát, kézi eredményjelzőt,
pályajelölő bója szetett, röplabda mobilállvány szettet, verseny röplabdákat (5 db), könnyített
típusú labdákat (8db), gyakorló röplabdákat (10 db), pólókat dekorral (piros és fehér,10-10db)
közel 300 ezer forint értékben kapott az intézmény.
KLIK pályázatából konyhai eszközökkel gyarapodott az iskola.
KLIK pályázata, Atkár Község Önkormányzata, „Gyermekeinkért Alapítvány Atkár”,
szülők közös összefogásával megújult az iskola informatika szaktanterme:
15 db számítógép, 13 db monitor, 1db switch, 1db szerver és új bútorzat kerültek beépítésre. A
gépparkkal egy időben teljes körűen felújításra került az informatika terem: megtörtént a
elektromos vezetékeinek cseréje, a falak festése és új burkolatot is kapott a tanterem.
2017-ben a Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” 20 db tanulói széket és asztalt vásárolt az
első osztályos terembe.
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Az iskola udvarán elpusztult buxus helyébe új sövényt telepítettünk. A beszerzést a
papírgyűjtési bevételből finanszíroztuk.
2019-ben elnyertük a BOLDOG ISKOLA címet.
Tovább gyarapodott eszközparkunk: alapítványi finanszírozásból vásároltunk 1db interaktív
táblát projektorral 800 ezer forint értékben. Vásároltunk 1db projektort az informatika
szaktanterembe, további 1db projektort szülői támogatásból szereztünk be.
17 db laptopot fenntartói pályázatból nyertünk, így minden pedagógus 2db laptoppal
rendelkezik. 30 db tanulói tablethez szintén fenntartói pályázatból jutottunk, amelyek nagyban
segítik a diákok tanórai digitális információ-szerzését.
EFOP 3.3.5-17. fenntartói pályázatból bekapcsolódtunk a „Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program” kísérleti megvalósításába, amely magában
foglalja a bentlakásos és a napközis programokat. A két éves időtartam alatt intézményünk
minden tanulójának lehetősége nyílt ingyenesen részt venni a kísérleti programban, amely
magában foglalta az ötszöri étkezést. A benntlakásos programon az ötszöri étkezés mellett a
szállást és az utazási költséget is.
Szintén ebben az évben a napközis csoportszobákat új asztalokkal és székekkel rendeztük
be. Az 1 millió forintos beruházás a „Gyermekeinkért Alapítvány Atkár” finanszírozásával
valósult meg.
Szintén ebben az évben két darab, interaktív panelt, és egy zongorát kapott iskolánk a
Tankerület pályázatából.
2021-ben egy darab interaktív panelt kapott iskolánk a Tankerület pályázatából.
2021. augusztus 17-én iskolánk elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.
2022. január 11-én a NAT Hungária Villamos Szereléstechnikai Kft. felajánlásából 2 db
laptopot és 4 db asztali számítógépet kapott intézményünk.
Szintén 2022. február 18-án kaptunk egy teqboll asztalt a Tankerülettől.
Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001számú projekt keretében 3 db laptopot kaptak az új
pedagógusok.
2022 augusztus második felében a Magyar falu program keretében a tornaterem födémét
cserélték le, valamint a villámvédelmét újították fel.

8
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NEVELÉSI
PROGRAM
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PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK
Pedagógiai programunk alapelve a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben
tartó, gyermekközpontú pedagógia. Olyan iskolát szeretnénk, amelynek van szellemisége,
ethosza, mellyel tanulóink azonosulhatnak, lényegét, üzenetét egy életen át magukban hordják.

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza
 a komplexitás elve:
A nevelés-oktatás folyamatában számolunk a biológiai, fiziológiai, pszichológiai és
társadalmi
törvényszerűségek
hatásaival.
Az
egyes
tanulók
komplex
személyiségfejlesztéséhez szükséges célratörő, tervszerű és többoldalú hatások között
jelentős szerepet tulajdonítunk az intézmény falain belül és azon kívül megvalósuló nem
formális és informális tanulásnak is. Az iskolai életet egészében kezeljük, azaz nem csak
a tanórákra koncentrálunk, hanem a nevelés-oktatás fontos részének tekintjük az iskolában
a tanórán kívül eltöltött időt is. A formális, nem formális és informális tanulási programok
egymással összehangoltan támogatják a kitűzött célok elérését.
 az egész életen át tartó tanulás elve:
Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek, készségek,
jártasságok, attitűdök kialakítása alapvető jelentőségűvé válik. Az élethosszig tartó tanulás
biztosítja azt a képességek további változását hozó önfejlődést, amelyet az új technológiák,
a munkaerőpiac és a modern társadalom kihívásai igényelnek. Az élethosszig tartó tanulás
szélesebben is értelmezhető, így az élet minden területére kiterjedő formális, nem formális
és informális tanulást is magában foglalja.
 a tapasztalatszerzés elve:
Személyiségünk, viselkedésünk a tanulás során szerzett tapasztalatok révén fejlődik,
változik. A tapasztalatszerzés történhet explicit, instrukciókra épülő tanulás, megfigyelés
vagy gyakorlati tapasztalás útján. Tanulásfelfogásunk szerint a tanulás a
tapasztalatszerzést, az életszerű helyzetek sajátélményű megélését feltételezi, ahol az
információ forrása maga a valóság. Az ilyen helyzeteket a tankönyvekben található
leképzett, leegyszerűsített tananyag nem képes biztosítani. A régebben elsődlegesnek
tartott ismeretekkel szemben felértékelődött a kompetencia, az a fajta tudás, amelynek
elsajátítása természetes környezetben, életszerű tapasztalatok szerzésével történik.
Valljuk, hogy a tanuló életet alakító tudást és tapasztalatot kell, hogy szerezzen a tanulási
folyamat során. Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a nevelés-oktatás
folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére,
általánosítására. Az informális tanulás jegyében arra törekszünk, hogy tanulóink az élet
különböző színterein szerezzenek tapasztalatokat, az iskola falain kívül is. A külső
helyszíneken jellemző, gyakorlaton alapuló, tapasztalati és élményalapú oktatás-tanulás,
hozzájárul a kreativitás, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez és a szocializációhoz is.
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 az aktív részvétel elve:
A tanulás a tanuló aktív, értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó tevékenysége. A
tanulók passzív befogadására alapozó nevelés-oktatás helyett az aktív tanulási helyzetek
megteremtése vált szükségessé, amelyekben a tanításról a tanulásra, az
együttműködésekben történő, élményszerű tapasztalatszerzésre helyeződik át a hangsúly.
A tanuló aktivitásának jelentős szerepe van a szociális tanulás folyamatában is.
A megváltozott pedagógus szerepnek megfelelően, tudatában vagyunk annak, hogy az
ismeretek forrása ma már nem csak az iskola és nem csak a pedagógus, azaz a tanulás már
túlmutat a formális tanulási kereteken.
A pedagógus a tanulók egyéni tanácsadójává válva, többé-kevésbé a háttérben marad, és
segítséget nyújt a tudás elsajátításának javításához. Kiemelt fontosságot kap a tanulói
autonómia, az önálló cselekvés és az önszabályozás – megengedve a hibázást, a tévedést, mint
a tanulás természetes velejáróját. Az alapelv megvalósítása függ a feldolgozandó tartalomtól,
a szervezési formától, a feldolgozás során alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint
a helyszíntől.
 az élményalapúság elve:
Lehetőség szerint igyekszünk összekötni az élményt a tanulással. Az élménypedagógiai
szemlélet az iskolában megváltoztatja a pedagógusok és a tanulók egymáshoz és a
tudáshoz való viszonyát. Ennek érdekében többek közt játékokat, szimulációkat,
szerepjátékokat, stb. integrálunk a tanulási-tanítási folyamatba. Az iskolán kívüli tanulás
során az autentikus környezet élmény- és információgazdag kontextust biztosít a
tanuláshoz; a megszokott taneszközök helyett különféle munka- és vizsgálati eszközöket
kínál; egyszerre több érzékszervre is hat. A tanterem által behatárolt térrel és hagyományos
elrendezéssel szemben a változatos és tágabb tér lehetőséget biztosít a nyílt, tanulói
aktivitáson és együttműködésen alapuló pedagógiai módszerek alkalmazására. Hisszük,
hogy a hosszabb távú, rendszeres iskolán kívüli programok, ahol a tanulás autentikus
élményekkel és szociális interakcióval gazdagítva zajlik, képesek pozitívan befolyásolni a
tananyaggal, témával kapcsolatos attitűdöket, meggyőződést és viselkedést.
 a motiváció elve:
Felkeltjük tanulóinkban az érdeklődést, a megismerési, felfedezési vágyat, hogy örömmel,
kedvvel jussanak el az ismeretekig. Pedagógusaink olyan új tanulási lehetőségeket
ajánlanak, változatos szervezési megoldásokat alkalmaznak, amelyek fokozzák a tanulók
aktivitását, olyan módszerek birtokában vannak, amelyekkel pozitív attitűdöt alakítanak
ki, pozitív érzelmeket keltenek bennük. Így kreatív, alkotó tagjaivá válhatnak egy-egy
közösségnek.
 a bizalom elve:
Bizalom, megértés, tisztelet minden egyes tanuló és szülei személyisége iránt, törekvés a
személyes kapcsolatok kialakítására. A bizalom alapja a biztonság (különös tekintettel az
érzelmi biztonságra), a kiszámíthatóság, a hitelesség, a félelem vagy szorongás nélküli
helyzetmegélés lehetősége. A bizalom záloga a szavahihető, megbízható viselkedés.
 a differenciálás elve:
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Törekszünk az egyéni képesség-, fejlettségi szint és a személyiségi tulajdonságok
eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok érvényesítésére a nevelés-oktatás
folyamatában. Az iskolán belüli és kívüli nem formális és informális tanulási alkalmak
szervezése a tanulók differenciált tevékenykedtetésére épül, a feladatrendszerek eltérő
fejlesztő hatásának figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a
fejleszthetőség és taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka
tanórai és tanórán kívüli szervezeti lehetőségeit. A differenciált pedagógiai munkánk célja
eljuttatni a tanulókat az egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre. A
tanulással kapcsolatos egyéni eltérések mellett a csoportkülönbségeket is figyelembe
vesszük.
 a személyközpontúság elve:
Pedagógusaink személyiségét a másik ember felé empátiával, feltételhez nem kötött
pozitív odafordulással, hiteles, nyílt kommunikációval és bizalommal fordulás jellemzi.
Iskolánkban minden egyes tanuló fontos, és minél teljesebb körű megismerésben,
személyes figyelemben részesül. A pedagógusok tudatosan teremtik meg a feltételeket az
egyén fejlesztése érdekében a közösségi léthez, az egymás tiszteletén alapuló
együttműködéshez, a közös gondolkodáshoz és problémamegoldáshoz.
 a visszajelzés elve:
Folyamatosan nyújtunk visszajelzést – mind a tanuló, mind a szülők számára – a
személyiségfejlődésről, a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk
akadályairól. Törekszünk arra, hogy az egyes tanulók különböző személyiségjegyeihez
(például kognitív fejlettségi szint, siker vagy kudarcorientáció, különböző motivációs
állapot, tanulási technika, szorgalom, erőfeszítés) igazodó, differenciált, az optimális
teljesítményt elősegítő visszajelzést, értékelést adjunk.
Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban a fentebb felsorolt pedagógiai alapelvekhez igazodva a következő elveket
szeretnék érvényre juttatni.
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében:
- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,
- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban,
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
• tanuló és tanuló,
• tanuló és nevelő,
• szülő és nevelő,
• nevelő és nevelő között.
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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 nevelő-oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót; megelőzni, felismerni a rosszat,
 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására,
 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,
kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén
tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni
lakóhelyünk életében.
Ennek érdekében:
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk érdeklődő
polgárai,
 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a község nevelési, közművelődési
intézményeivel, civil szervezeteivel,
 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók
számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt,
illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés
követelményeinek.
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5. 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 továbbfejleszteni 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 az emberi és a természeti
környezetben,
• ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
• ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
• ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit,
• viselkedése udvarias,
• beszéde kulturált,
• társaival együttműködik,
• szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
• képes szeretetet adni és kapni,
• szereti hazáját,
• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
• szellemileg és testileg egészséges, edzett,
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•
•
•

egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezeknek a tulajdonságoknak 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.

I.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ - 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
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.
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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. A tanuló egyéni fejlődése, életminőségének javítása, látókörének szélesítése és a
közösségben való tanulás örömének megtapasztalása a formális és informális tanulással.
Az új módszertan alkalmazásával:
 erősödik intézményünkben az inkluzív szemlélet,
 az élményalapú nem formális és informális tanulási folyamatok megjelennek és
beágyazódnak a formális oktatás rendszerébe,
 az új módszertan hozzájárul a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez,
 megerősödik a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység
intézményünkben,
 a tanórákon kívül az iskolában eltöltött időben megvalósuló, és az intézményen kívüli
nem formális és informális tanulási formákon alkalmazott új módszertan hozzájárul a
tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátításához, a személyiség kiteljesedéséhez,
 a nyitott nevelési-tanulási színtereken megvalósuló tematikus foglalkozások keretében
lehetőség teremtődik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek
előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak
fejlesztését, a heterogén tanulói közösségek kialakítását és az osztályközösségek
megerősödését,
 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási motivációja erősödik,
 csökkennek a lemorzsolódási mutatók, és ez hosszabb távon hozzájárul a végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez,
 megalapozódnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák,
 erősödnek a célok megvalósításához elengedhetetlen, különböző szintű és típusú
együttműködések.
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.
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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:
a) Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek:
 Közvetlen módszerek
• Követelés.
• Gyakoroltatás.
• Segítségadás.
• Ellenőrzés.
• Ösztönzés
 Közvetett módszerek
• A tanulói közösség
• tevékenységének
• megszervezése.
• Közös (közelebbi vagy
• távolabbi) célok kitűzése,
• elfogadtatása.
• Hagyományok kialakítása.
• Követelés.
• Ellenőrzés
• Ösztönzés.
b) Magatartási modellek bemutatása, közvetítése.
 Közvetlen módszerek
• Elbeszélés.
• Tények és jelenségek bemutatása.
• Műalkotások bemutatása.
• A nevelő személyes példamutatása.
 Közvetett módszerek
• A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében.
• A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből.
c) Tudatosítás (meggyőződés kialakítása).
 Közvetlen módszerek
• Magyarázat, beszélgetés.
• A tanulók önálló elemző munkája.
 Közvetett módszerek
• Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról.
• Vita
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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.

I.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL
PEDAGÓGIAI FELADATOK

KAPCSOLATOS

Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóinkat felkészítsük az optimális szintű közösségi és
önfejlesztő aktivitásra, a konstruktív életvezetésre, és mindezek érdekében jelentős szerepet
kap nevelőmunkánkban az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Személyiségfejlesztő munkánk a tanuló minél sokoldalúbb megismerésén alapul, melyet a
formális keretekhez viszonyítva hatékonyabban szolgálnak a nem formális és informális
tanulási formák.
A tanulást tágan, széles spektrumban értelmezzük, és nem csak az iskolai, osztálytermi
tanulást értjük alatta. A gyermek születésétől kezdve folyamatosan tanul.
Felfogásunk szerint a tanulási folyamatban tapasztalt különbözőségek – úgymint az eltérő
tanulási stílus és tempó, az eltérő intenzitású érdeklődés, a változó támogatási igény –
természetes velejárói a tanulási folyamatoknak. A személyre szabott komplex fejlesztés
folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák, ezen belül kiemelten a szociális
(személyes és társas) kompetenciák fejlesztésére.
Az esélykülönbségek mérséklése érdekében feladatunk az egyéni, hozott tudásokra,
erősségekre épülő fejlesztés.
A nem formális és informális tanulási alkalmak foglalkozásain számolunk azzal, hogy a
tanulók különböző szinten állnak a tudásban, mindenkinek más és más az előzetes tudása,
mindenkinek más lehet a tapasztalata, és másképp érett a tananyag befogadására.
Az ismeretek közvetítésekor, szövegértés fejlesztésekor, szövegfeldolgozás során prioritásként
kezeljük az előzetes tudásra épülő ismeretelsajátítást. Az előzetes tudás előhívása különösen
meghatározó jelentőségű a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esetében,
legfőképpen a verbális tanulás során.
18

 Kommunikációs kompetenciák:
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek
kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív
nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi
érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és
kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet
és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.
 Matematikai gondolkodási kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak,
mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz
kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását
(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek
és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak
és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki
kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősséget.
 Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós
és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
 A tanulás kompetenciái
Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes
kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek
megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását
jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon,
a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
 Személyes és társas kapcsolati kompetencia
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A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus
életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és
tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony
és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról
és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben.
 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi
életben – így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes
legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való
beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az
egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és
képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.
 Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak
ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont
összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek
felismerése és kiaknázása.

További releváns kompetenciaterületek:
1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése.
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Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
9. 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.

I.3. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
I.3.1.
I.3.1.1.

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
Az egészségnevelés fogalma:

Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés, a nevelés
azon területe, melynek célja az egészség megőrzésére, illetve visszaszerzésére, a
betegségmentes életévek kiterjesztésére, az egészségkárosító életmódelemek kiküszöbölésére
irányuló magatartás kialakítása. Az iskolai egészségnevelés azonban nemcsak a fizikai, hanem
a mentálhigiénés és a társas viszonyok terén is átfogó feltétel együttest kell, hogy biztosítson a
felnőttek és gyerekek életminősége, jóléte érdekében. Az egészségnevelés az iskola minden
pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.
Az egészség a WHO meghatározása szerint egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális
jólétre való képességeket, állapotokat. Az egészségnevelés nem korlátozódhat előadásokra
vagy szórólapokra, hanem személyes életviteli tapasztalatokhoz, felismerésekhez kell segítenie
a benne részesítendőket. Itt is érvényes összefüggés van a pedagógus egészségtudatos életvitele
és egészségnevelési hatékonysága között.
Az egészségállapot és a környezet
kölcsönhatásainak be kell épülniük a tananyagba, azaz a diákoknak ismerniük kell a hely
környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását. A környezeti kockázatok észlelése azt
segíti elő, hogy megelőzhetővé váljanak a megbetegedést okozó helyzetek. A környezeti
kockázatok sokfélék lehetnek, észlelésüket és hatásmechanizmusaikat társadalmi kulturális
konvenciók és hagyományok alakítják ki. Az egészségnevelés során fel kell tárni a tanulók
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kockázat-észlelési sajátosságait, és azokat összhangba kell hozni a tudományosan igazolt
tényismeretekkel. A kockázatészlelés tudatosságának növelése, a tudományosan hiteles
információk tananyagba való beépítése elősegítheti a megfelelő megelőzési viselkedésmódok
kialakulását. Ezért is fontossá válik az együttműködés az egészségügyi intézmények, a
szakemberek és az iskola között.
Az egészségnevelés - a mi értelmezésünkben tehát olyan - a közösségi (és ezen keresztül az
egyéni) magatartás befolyásolására irányuló tevékenység, amelynek célja az életminőség
javítása, az egészség megerősítése a betegségek, a hiedelmek, a beállítódások és a
magatartásbefolyásolásán keresztül.
Az egészségnevelés e célját hatékonyan úgy érheti el, ha abban segíti a közösségeket,
egyéneket, hogy nagyobb kontrollal rendelkezzenek saját életük és egészségük felett. Az
egészségnevelési program arra való, hogy hozzásegítse a tanulókat a kellő ismeretek birtokában
az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez. Szerepet kap benne
szülő, a testvér, a kortárs, a nevelő, az orvos, az ifjúságvédő, az ifjúsági egyesület, a rádió, a
TV, a könyv, a folyóirat és más nevelési tényezők. Az egészséges nevelésért kiemelt
felelősséggel tartozik az oktatási intézmény, amely a "NAT"-ba építi az egészségvédelmet. A
személyiségfejlődés, a társadalmi lénnyé formálás (szocializáció) nélkülözhetetlen kelléke az
élet és egészség védelme. Az egészségvédelem egyben értékvédelmet is magába foglal.
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;
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismeretekkel
Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:
 Az egészség fogalma
 A környezet egészsége
 Az egészséget befolyásoló tényezők
 A jó egészségi állapot megőrzése
 A betegség fogalma
 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata
 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata
 Balesetek, baleset-megelőzés
 A lelki egészség
 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs
 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás,
játékszenvedély, internet- és tv-függés)
 A média egészséget meghatározó szerepe
 Fogyasztóvédelem
 Iskola-egészségügy igénybevétele

22

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;
 játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;
 az iskolai sportkör foglalkozásai;
 tömegsport foglalkozások;
 úszásoktatás a tantervben meghatározottak szerint;
 táncórák
b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia és egészségtan
tantárgyak tananyagai;
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
szakkörök, egészségnevelési napok, táborok az egészséges életmódra
tudnivalókkal kapcsolatosan;

vonatkozó

e) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele;
 évente 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.)


I.4. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
 ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
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 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás
alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:
•

•

•

•

elsajátítását

elsősorban

a

következő

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
környezetismeret, biológia, természetismeret és természettudomány:
 rovarcsípések
 légúti akadály
 artériás és ütőeres vérzés
 komplex újraélesztés
kémia:
 mérgezések
 vegyszer okozta sérülések
 savmarás
 égési sérülések
 forrázás
 szén-monoxid mérgezés
fizika:
 égési sérülések
 forrázás
testnevelés:
 magasból esés

Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási 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 évente egy
alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

I.5. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
I.5.1. A környezeti nevelés elvei
Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes
egészként lássák a természetet, s benne az embert. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.
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A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának a feladata. A környezet,
természetismeret, biológia, földrajz, hon- és népismeret, technika és tervezés tantárgyak, valamint
az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek hozzásegítik
a tanulóinkat a környezetük és a benne zajló folyamatok minél jobb megismeréséhez. Az évenkénti
tanösvény túra; gyalog- vagy kerékpártúra; a Föld napja alkalmából történő megemlékezés
környezetvédelemi játékos vetélkedővel összekapcsolva; a Víz világnapja és a Madarak és fák
napja alkalmából készített előadás, vetélkedő, mind a környezeti értékek felfedezését, az
érzékenyítés lehetőségét adja a gyermekek számára.

I.5.2. A környezeti nevelés célja
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő- és élettelen
természet értékeit is figyelembe vevő cselekvésre.
A környezeti nevelés céljai
–

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése.

–

A természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása.

–

A természettudományos gondolkodás tapasztalatokon alapuló fejlesztése.

–

Az újrahasznosítás és környezettudatosság jelenkori helyzetben felmerülő kérdéseire a
válaszok és a megoldások megtalálása.

A környezet megóvásához szükséges képességek és készségek fejlesztése, amelyek a természeti
és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók az
életkoruknak megfelelő szinten találkozzanak a környezet megóvása szempontjából legfontosabb
ismeretekkel.

I.5.3. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése;
a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása;
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet
zavartalan működését elősegíthetik;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
• a környezet fogalmával,
• a földi rendszer egységével,
• a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
• a környezetvédelem lehetőségeivel,
• lakóhelyünk természeti értékeivel,
• lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
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a)
b)
c)







a környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz tantárgyak tananyagai
az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése a Föld napja, valamint a Madarak és a fák napja alkalmából
játékos vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
Múzeumpedagógiai óra (Mátra Múzeum Gyöngyös)
BERZELAB (Berze Nagy János Gimnázium) – fizika, kémia, biológia
minden tanévben egy alkalommal papírgyűjtés szervezése a településen
A Mátra gyöngyei című többfordulós vetélkedő szervezése a környékbeli települések
számára (természetismeret, helytörténet, földrajz, biológia, néprajz).

2021. augusztus 17-től az intézményünk az Örökös Ökoiskola címet viseli.
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I.6. 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 önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése
mellett felértékelődik a tanulói közösségépítés szerepe, mivel a tanuló egyéni fejlesztése a
tanulói közösségek hatásán keresztül is érvényesül. A közösségépítést elősegítő feladataink:
 heterogén csoportalakítás,
 kooperáción alapuló tanulásszervezés,
 a közösségben elfoglalt hely rendezése (státuszkezelés).
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, 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.
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.
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I.7. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT
SZOLGÁLÓ
TEVÉKENYSÉGI
RENDSZER
ÉS
SZERVEZETI FORMÁK
I.7.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb
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.
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, multidiszciplináris órák szervezése.
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 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.
 A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása.

I.7.2. Az egyéb (tanítási órán kívüli) tevékenységek
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli)
tevékenységek segítik:

I.7.2.1. Hagyományőrző tevékenységek
 Fontos feladat az iskola névadójának, Petőfi Sándor emlékének ápolása.
 Minden tanév folyamán iskolai, illetve községi ünnepséget, megemlékezést tartunk a
következő alkalmakkor: tanévnyitó ünnepély, magyar diáksport napja, magyar dal
napja, 1956. október 23., Márton-napi vigasságok, adventi játszóház, karácsony,
farsang, márc. 15., húsvéti játszóház, gyermeknap, tanévzáró gálaműsor, tanévzáró, a
8. osztályosok ballagása.
 Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést, rendezvényt tartanak október 6án, Mikulás napján, a magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján,
a Föld napján, anyák napján és a nemzeti összetartozás napján.
 Lakóhelyünkön a fellelhető helytörténeti és néprajzi emlékeket őrző gyűjtemény
(tájház) található. A gyűjtemény minden érdeklődő számára nyitott, előzetes
megbeszélés alapján látogatható.

I.7.2.2. Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az
iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló
diák-önkormányzat vezetősége irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola
igazgatója által megbízott pedagógus segíti.

I.7.2.3. Diákétkeztetés
A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy
ebédet (menzát) biztosít az önkormányzat. Az étkezési térítési díjakat a konyha élelmezésvezetője által meghatározott módon kell befizetni.
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I.7.2.4. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások szervezési elvei
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.
 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
képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar 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.

I.7.2.5. 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.

I.7.2.6. 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.

I.7.2.7. Versenyek, vetélkedők
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.
Saját szervezésű verseny a „Mátra Gyöngyei Vetélkedő” amely a Mátra élővilágával,
néprajzával és természeti értékeivel foglalkozó megmérettetés a környék iskolái részére.

30

I.7.2.8. 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.

I.7.2.9. Osztálykirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást
szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. 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.

I.7.2.10. Erdei iskolák, táborozások
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, illetve az iskolai szünidőkben szervezett
táborozások. Az erdei táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. 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.

I.7.2.11. 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 e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 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.

I.7.2.12. 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. túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős
rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük. 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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I.7.2.13. Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható – iskolai könyvtári
feladatokat is ellátó – községi könyvtár segíti.

I.7.2.14. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy
csoportosan használják

I.7.2.15. Erkölcstan, hit - és erkölcstan
Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy a helyette választható, az egyházi jogi
személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által
szervezett hit- és erkölcstan órán vagy – az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan
órán kíván-e részt venni.
Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan
oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat a módosított 22/2013. EMMI rendelet
74/A. 182/A.§ és 182/B.§ tartalmazza. Értékelése ugyanúgy történik, mint a többi tantárgy
esetében (lásd Helyi tanterv).

I.7.2.16. Boldogságóra
A 2018/2019. tanében intézményünk elnyerte a Boldog Iskola címet. A Jobb Veled a Világ
Alapítvány Boldogságóra programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív
gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a
diákok körében. A Boldogságórák az etika tantárgyba beépítve jelennek meg iskolánkban.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök
sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I.7.2.17.

Boldogságfokozó hála
Optimizmus gyakorlása
Kapcsolatok ápolása
Boldogító jócselekedetek
Célok kitűzése és elérése
Megküzdési stratégiák
Apró örömök élvezete
Megbocsátás
Testmozgás
Fenntartható boldogság

Közösségi program megszervezése

Intézményünk 1-7. évfolyamos tanulói 2018 és 2019 júniusában részt vettek az EFOP3.3.5-17 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
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Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című projekt keretén belül biztosított
tematikus bentlakásos és/vagy napközis programokon.
A tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzést lehetővé tevő, innovatív tanulásszervezési
eljárásokkal és kreatív módszertani eszköztárral megvalósított programok a hagyományos
tanulástól eltérő módon, de hatékonyan és élvezetes tanulást biztosítva járultak hozzá a
tanulói ismeretek bővítéséhez, a tanulók komplex, differenciált, egyéni fejlesztéséhez. A
kísérleti program tapasztalatainak elemzése és az értékelés eredményei meggyőzően
igazolták számunkra a nem formális és informális tanulás térnyerésének szükségességét.

A nem formális és informális tanulás
Iskolánkban tudatosan figyelemmel kísérjük a szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi,
gazdasági, technológiai és egyéb változásait, és az egész életen át tartó tanulás, valamint
tanulóink munkaerőpiaci esélyeinek megalapozása érdekében igyekszünk rugalmasan reagálni
ezekre a változásokra.
Az élethosszig tartó tanulás elve szerint a formális – az oktatási, képzési intézményekben
megvalósuló, bizonyítvánnyal, oklevéllel záruló – tanulás mellett napjainkban egyre inkább
felértékelődik a másik két tanulási forma:
 a nem formális tanulás, amely szervezett tanulási tevékenység, a formális képzési
kereteken kívül történik, eredményét nem szükségszerűen ismerik el bizonyítvánnyal;
 az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az
ember a napi tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra.
 A nem formális tanulás
A nem formális tanulás középpontjában a gyakorlat, a cselekvési tudás elsajátítása áll.
Színterei lehetnek például: közösségi helyek, kulturális intézmények, könyvtárak, civil,
szakmai és társadalmi szervezetek vagy a formális oktatás rendszereiben folyó, a tanulás
kiegészítésére létrehozott intézmények. Megvalósulhat olyan szervezetek vagy szolgáltatások
révén is (pl. képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás, vagy vizsgára felkészítő
magánoktatás), amelyeket a formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak létre.
Az olyan nem formális színterek, mint például az állatkertek, tudományos központok, parkok,
planetáriumok, művészeti galériák vagy múzeumok vonzó, interaktív helyszínei lehetnek a
tanulásnak.

Az informális tanulás
Az informális tanulás, mint a mindennapi élet természetes velejárója, nem intézményi,
szervezeti keretekben megvalósuló, s nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, és
lehetséges, hogy mi magunk sem ismerjük fel tudásunk és készségeink gyarapodását.
A családban és kortárscsoportokban, valamint az infokommunikációs eszközök
segítségével egyéni módon is megvalósuló informális tanulás a tanulóink képességei
alakításának és személyiségfejlődésüknek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze.
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Az egyre fiatalabb korban kezdődő és rugalmasságot feltételező tanulási forma jellemzője a
tanulók életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a különböző
információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok
felhasználása. Az informális tanulás technikai feltételrendszere az infokommunikációs
eszköztár bővülésével folyamatosan átalakul. A számítógép, internet segítségével
megvalósuló egyéni tanulás mellett tanulóink körében is egyre nagyobb szerepet kap a mobil
telekommunikációs eszközökkel, s a vizualitás új technológiáival történő kognitív
megismerés.
A szabadidőben zajló informális tanulás olyan, szinte kimeríthetetlen lehetőségeket rejtő
tanulási forma, melyben diákjaink attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást
sajátíthatnak el.
Az informális tanulás jelentős hozadéka: amellett, hogy rugalmas, kreatív és bármilyen
keretben megvalósítható, a megélt élmények elősegíthetik, hogy tanulóink érdeklődjenek/
elköteleződjenek a tanulás egyéb formái mellett is. Ezáltal kitörési lehetőséget is biztosíthat
a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számára, ahol a családban a tanulás nem
feltétlenül érték.
A formális és nem formális tanulást általában informális is kíséri.
A nem formális keretekre tervezett programok jellemzői
 A célok és tartalmak összhangban vannak az intézményi (formális) tanulásban
alkalmazott programmal.
 Elsődleges célja az adott célcsoport számára egyéni szinten is az igényeknek
legmegfelelőbb tanulási lehetőség biztosítása a tanórán kívül.
 A célcsoport azonos: pedagógusok és tanulók.
 Kapcsolatot teremthetünk a mindennapi élet és a tananyag között, az elvont tudományos
jelenségek konkréttá, befogadhatóvá tehetők.
 Tanórai keretekre nem korlátozott, rugalmas, az eltérő tanulói igényekhez igazítható.
 Módszertana színes, változatos, és előnyben részesítjük a tanulásmódszertani fejlesztő
eszközök alkalmazását.
 Nincs osztályozás, számonkérés, ugyanakkor az értékelés változatos formáit
használjuk.
Az intézményen kívül megvalósuló nem formális és informális tanulási színterek:
Színterek lehetnek a kulturális, művelődési intézmények, civil szervezetek, művészeti és
sportegyesületek szervezésében történő oktatások, képzések, tanfolyamok. Szervezhet ilyent
pl. ifjúsági szervezet, tanoda, teleház, önkéntes szolgálat, kortárscsoportok felnőttek
segítségével, stb.
A tematikus programok helyszíne lehet például nyári (bentlakásos vagy napközis) tábor,
múzeum, művészeti galéria, könyvtár, látványlaboratórium, tudományos központ, állatkert,
botanikus kert, vagy a természetes környezet: nemzeti park, tanösvény, erdő, mező, vízpart is.
Az adott tanévben megvalósításra kerülő, előre tervezhető programokat intézményünk éves
munkatervében rögzítjük. Az előre nem tervezhető programokon való részvételre aktuálisan
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a döntésre jogosult vezető – az alább részletezett kritériumoknak való megfelelés és a
finanszírozhatóság szempontjait figyelembe vevő – jóváhagyását követően kerülhet sor.
Amennyiben a tanév rendjéről szóló rendelet vagy más jogi szabályozás lehetővé teszi, továbbá
iskolánk fenntartója egyetért és a szükséges feltételeket biztosítja, a tanítási év lezárását
követően a tanulók részére a pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó
foglalkozásokat szervezhetünk, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő
az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
A nem formális keretekre tervezett programok kritériumai:
A rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő programok megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Alapfeltétel, hogy az adott program/tréning/képzés/tanfolyam a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodik, középpontjában a tanulók tudásának,
készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez
szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. A tanulóknak a programokon való részvétele
segíti az iskolában tanultak rendszerezését, megerősítését, nyomatékosítását.
A program jellemzője, hogy
 szervezett, irányított folyamat, melynek pedagógiai célja van, és a tanuló(k)
fejlődését (készségek és kompetenciák) szolgálja,
 szervezett formában, keretek között valósul meg,
 a tanulási cél(ok), tanulási idő vagy tanulási támogatás szempontjából strukturált,
 az intézményen kívüli szintéren céltudatos, okszerű oktatási-tanulási tevékenység(ek)
zajlik/zajlanak,
 a tanuló az általa tapasztalt konkrét helyzetekkel közvetlen kapcsolatba kerül,
 a tanuló által szándékosan vállalt tevékenység: a tanuló az oktatási-tanulási helyzetben
szereplő személyekkel interakcióba kerül, aktív,
 a tanuló motivációja értékeken alapszik,
 a tanulás értékelése a formatív, fejlesztő értékelésen alapul, melynek lehetőség szerint
része az ön-, társ- és csoportértékelés, valamint a portfóliós értékelés,
 elősegíti és erősíti intézményünk partnerközpontú működését, a különböző
együttműködéseket (pedagógus, tanuló, szülők, ágazaton belüli és/vagy más ágazatok
(pl. közművelődés) szereplői, civil szektor, egyéb programszolgáltatók).

A pedagógusokkal/megvalósítókkal szembeni elvárások:
 A nem formális és informális formában megvalósuló programok tervezése és
megvalósítása során kiemelt feladat a tanulói aktivitás, az élményalapúság és a
tanulás közösségi élménnyé formálása, mint szempontok figyelembe vétele és
érvényre juttatása.
 Elvárás az intézményen kívüli programok szervezéséhez kapcsolódó, releváns
jogszabályi előírások ismerete és betartása.
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 A programok megvalósítása – a program jellege és lehetőség szerint – önkéntesek,
iskolai közösségi szolgálatos tanulók bevonásával történik.
Feladatok:
A célok megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
 a tantermen kívüli, élményalapú gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások,
tematikus nem formális és informális programok számának növelése,
 belső szakmai műhely kialakítása a feladatra, majd szakmai koncepció kidolgozása az
intézményünk nevelési-oktatási rendszerébe való integrálásra, figyelembe véve az
alábbi témamodulok felhasználási lehetőségeit:

Témamodulok, évfolyamok és tantárgyi illeszkedések
Témamodulok

Tematikus napközis és bentlakásos
programok témamoduljai
évfolyamonként

1

2

3

4

5

6

Tantárgyi illeszkedés

7

Nomád, kaland (Challenge Camp)

Magyar irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek, Hon- és népismeret, Biológia-egészségtan, Informatika.
Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport,
Természetismeret

Közlekedés, KRESZ

Technika, életvitel és gyakorlat

Idegen nyelv

Idegen nyelv

Környezetvédelem,
természetismeret
Környezetvédelem, tudatos
fogyasztói magatartás

Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és
gyakorlat
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia, Földrajz, Technika, életvitel
és gyakorlat

Nemzeti és kulturális identitás –
Hagyományőrzés, anyanyelvápolás

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Hon- és
népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc,
Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat

Művészeti nevelés

Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális
kultúra

Sport, egészségre nevelés

Biológia-egészségtan, Testnevelés és sport

Digitális világ, tudatos
médiahasználat

Informatika, Technika, életvitel és gyakorlat, Erkölcstan

Digitális világ, digitális alkotás
Életvezetés, családi életre nevelés,
közösségi szerepvállalás)

Matematika, Fizika, Informatika, Természettudományi
gyakorlatok, Technika, életvitel és gyakorlat, Vizuális kultúra,
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Magyar irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek, Hon- és népismeret, Technika, életvitel és gyakorlat,
Erkölcstan, Etika

 a befogadó, esélyteremtő szemléletén alapuló kooperatív pedagógiai kultúra
elmélyítése, az ezt szolgáló akkreditált pedagógus-továbbképzéseken való részvétel
előnyben részesítése,
 az újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások alkalmazása,
 a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása,
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 az esélykülönbségeket mérsékelő, esélyteremtő módszertan alkalmazása,
 a digitális korszak korszerű tanulási módjainak előtérbe helyezése.
Eszközök:
A gyakorlatban olyan nevelő-oktató munkát segítő eszközöket alkalmazunk, amelyek értékeink
közvetítését segítik, és alapelveinknek megfelelnek. Kiemelt szempont a mobilizálható
környezet kialakítása és az élménypedagógia szükséges eszközeinek biztosítása.
Eljárások:
A projektben megismert és alkalmazott újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató
tanulásszervezési eljárások jelen vannak pedagógiai munkánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk
az olyan tanulásszervezési módokra, alkalmazott módszerekre és technikákra, amelyek
alkalmasak a célok megvalósítására. Előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztése, az aktív,
cselekedtető, kooperáción és kölcsönös függéségen alapuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazása.

I.8. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
I.8.1. 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 ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
 Neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli 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 őrizze meg.
 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.

I.8.2. 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).
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 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon.
 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon.
 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon
és a különféle iskolai foglalkozásokon.
 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.
 A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

I.8.3. A tehetséges tanulók gondozása
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
 Iskolai tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.
 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása.

I.8.4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes
fejlesztése
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
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 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

I.8.5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás, stb.).
 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, ünnepekhez
kapcsolódó játszóház, stb.).
 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

I.8.6. 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.

I.8.7. Munkafegyelem, a munkához való viszony





A munkaköri kötelességek teljesítése.
Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

I.8.8. Folyamatos, aktív részvétel a
munkaközösség tevékenységében





nevelőtestület és a

szakmai

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, bemutatóórák szervezése, megtartása

I.8.9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
 Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel lehetőség
szerint.
 Továbbképzéseken való részvétel lehetőség szerint.
 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
 Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.
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I.8.10. Az iskolai munka feltételeinek javítása





Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
Az iskolai alapítvány működésének segítése.
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).
 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltetőeszközök tervezése, kivitelezése.
 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

I.8.11. Részvétel a nevelőtestület szakmai
előkészítésében és végrehajtásában

életében,

a

döntések

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

I.8.12. Aktív részvétel a tantestület életében
 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.
 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken.

I.8.13. Az iskola képviselete
 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a
helyi médiában.
 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.

I.8.14. A vezetői feladatok ellátása
 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

I.8.15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a
pedagógus kollégákkal
 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
40

 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).

I.9. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA
OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI

TARTALMA,

AZ

I.9.1. Az osztályfőnök feladatai
 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.
 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.
 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.
 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez.
 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.
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 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 hónap végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.
 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti az e-naplót.. Igazolatlan mulasztás
esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. Saját hatáskörében indokolt esetben – évi három nap hiányzást engedélyezhet osztálya tanulójának.
 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, tanmenet).
 Ellenőrzi 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 e-naplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén
gondoskodik azok pótlásáról.
 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
 Tanév elején / a szülői igény esetén / kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben
havonta ellenőrzi a tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői
aláírások).
 Figyelemmel kíséri
szakszerűségét.

az

osztály

tantermének

gondozottságát

és

pedagógiai
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I.9.2. Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv






Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
Tervezett fogadóórák 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.

I.9.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
I.9.3.1. 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 tanuló
 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)
 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
 Más településről bejáró tanuló
 Nem magyar állampolgár
 Évfolyamismétlő
I.9.3.2.
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
 Tanulók száma
 Osztályozott tanulók száma és aránya
 Osztályozatlan tanulók száma és aránya
 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
 Az osztály tanulmányi átlaga
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 Kitűnő tanulók száma és aránya
 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
 A bukások száma tantárgyanként
 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és
az elért helyezések)
 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)
 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői:
• 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 felvett tanulók száma és aránya
• Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

I.9.3.3.

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

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya,
új tanulók, távozók).
 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
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 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?

I.9.4.

Az osztályfőnöki órák témái

I.9.4.1. 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.

I.9.4.2.

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 elsősegélynyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása
céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe
vétele.
 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a nemzeti összetartozás napjáról.
 Megemlékezés az iskola névadójáról.
 Osztálykirándulás előkészítése.
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I.10. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI
RENDJE
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek 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 fejlesztését.

I.10.1.

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:
• 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.
• Az SNI tanulók iskolai nevelése és oktatása a fogyatékosság típusához és fokához
igazodó fejlesztő programmal történik, amit a Sajátos nevelési igényű gyermekek
helyi tanterve tartalmaz.
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I.10.2.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését
szolgáló tevékenységek:

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,
 kéttanítós módszer alkalmazása tanítási órán gyógypedagógus facilitáló
közreműködésével,
 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia
alkalmazásával,
 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi,
hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben
bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz,
 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,
 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának
támogatásával (dicsérettel, biztatással),
 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,
 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek
alkalmazásával;
 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,
 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával,
 következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való
együttműködéssel,
 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével.
A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves
tantárgyfelosztásban
meghatározott
módon
történik.
A
fejlesztést
fejlesztő
pedagógus/szaktanár végzi.

I.10.3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek
segítik:
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy
felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk
fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt,
együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel
és szakemberekkel.





az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális
stb.);
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 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).

I.10.4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrációját segítő tevékenységek
 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
 egyéni foglalkozások;
 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
 a könyvtár, valamint az iskola 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;
 a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról és
szolgáltatásokról.
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket az Esélyegyenlőségi terv tartalmazza.

I.11. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉ-SÉVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A
PEDAGÓGUS
ÉS
AZ
INTÉZMÉNY
PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI
I.11.1.

Az iskola közösségeinek együttműködése

I.11.1.1. Az igazgató és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
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megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
 nevelési értekezletek,
 munkaértekezletek,
 megbeszélések,
 stb.
3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az igazgató az aktuális feladatokról a nevelőiben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
tájékoztatókon („köröző füzet”) keresztül, értesíti a nevelőket.
5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval.

I.11.1.2.

A szakmai munkaközösségek együttműködése

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel
a szakmai munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett bemutatóórák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések lehetőség szerint,
 a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

I.11.1.3. A Szülői Választmány és az iskola közösségeinek együttműködése
1. A Szülői Választmány (továbbiakban SZV) az iskola közösségeivel az SZV teljes jogú
tagjain és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
2. Az SZV tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket az SZV tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk
képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az SZV felé továbbítani.

3. Az SZV ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
 az iskola igazgatója, (Ha nem tagja az SZV - nak.)
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az SZV -t.

I.11.1.4. Az Intézményi Tanács és az iskola közösségeinek együttműködése
1. Az Intézményi Tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain és a
meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
2. Az Intézményi Tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal –
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kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az Intézményi Tanács tevékenységéről,
valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az Intézményi
Tanács felé továbbítani.
3. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az intézményi
tanácsot.

I.11.1.5. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. 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 kétszer 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.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz, illetve az SZV -hoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel, illetve az SZV -vel.

I.11.2.

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
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5. Ezekben a kérdésekben az iskola éves munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki
kell kérnie a diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
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 igazgatójával, 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.

I.11.3.

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 évente kétszer 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
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes,
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.
b) Családlátogatás
Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás
a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.

c) Szülői értekezlet
Feladata:
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
 a szülők tájékoztatása
• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
• a helyi tanterv követelményeiről,
• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
51

•
•
•

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.

d) Fogadóóra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
e) Nyílt tanítási nap
Célja, 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.
f) Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
3. A szülői értekezletek, a fogadóórák 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 igazgatójához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, az SZV - hoz, ill.
az Intézményi Tanácshoz fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával,
nevelőtestületével, az SZV - val, vagy az Intézményi Tanáccsal.
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 igazgatói, igazgatóhelyettesi 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:






az iskola honlapján;
az iskola fenntartójánál;
az iskola irattárában;
az iskola nevelői szobájában;
az iskola igazgatójánál;
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I.12.

AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ
KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE ISKOLÁN KÍVÜLI
INTÉZMÉNYEKKEL

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
Az intézmény működtetőjével és fenntartójával:
 Klebelsberg Központ 1054. Budapest Bajcsy-Zsilinszki út 42-46.
 Hatvani Tankerületi Központ 3000. Radnóti tér 2.
A szabálysértési, hatósági jogkör gyakorlójával:
 Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös Járási Hivatala Gyöngyös, Fő tér 13.
A megyei POK-kal:
 Egri Pedagógiai Oktatási Központ Eger 3300 Eger, Szvorényi út 27.
A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:
 Árnyaskert Óvoda 3213 Atkár, Széchenyi út 1.
 Egressy Gábor Művelődési Ház 3213 Atkár, Fő út 46.
A területileg illetékes nevelési tanácsadóval:
 Körzeti és Nevelési Tanácsadó 3200 Gyöngyös, Vezekényi út 9.
 Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, 3300 Eger, Cifrakapu út
28.
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:







A Gyermekeinkért Alapítvány Atkár Kuratóriuma
Összefogás Atkárért Egyesület
Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület
Bíbic Vadásztársaság
Egyházak
Körzeti megbízott

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a
felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves
munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsolatot tart
fenn:
 Iskolaorvos: Dr. Jakab Kálmán Atkár, Fő út 87.
 Védőnő: Kelecsendi Judit Atkár, Fő út 87.
 Iskolai fogorvos: Dr. Tóth Rita Atkár, Fő út 87.
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Az egészségügyi dolgozókkal megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A
kapcsolattartás részletes módját az egészségügyi szervezetek munkaterve szabályozza, melyet
egyeztet az intézményvezetővel.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres
kapcsolatot tart fenn:
 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyöngyös, Lokodi út 7.
 Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltség Aljegyzője, mint I. fokú
gyámhatóság, Atkár, Fő út 70.
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felel.
5. Az iskola helyiségeit, épületét a működtető döntése alapján térítésmentesen használhatják az
alábbi törvényesen bejegyzett szervezetek, valamint társadalmi egyesületek helyi csoportjai:
 Gyermekeinkért Alapítvány Atkár
 Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület
6. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában
működő 2 szakmai munkaközösség bekapcsolódik a területi (iskolaközi) szakmai
munkaközösségek munkájába.

I.13. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 osztályozóvizsga,
 pótló vizsga,
 javítóvizsga.
2. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát 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 osztályozóvizsgát tehet.
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.
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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
 osztályozóvizsga 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.
Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményei a Helyi tanterv tantárgyi minimum
követelményeivel egyeznek meg.
8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Első élő idegen nyelvek
Matematika
Etika/ hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés

ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI

SZÓBELI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

Az osztályozó- és javítóvizsgákra vonatkozó szabályokat a Házirend 3.10. pontja tartalmazza.

I.14. 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:
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 a gyermek lakcímkártyáját;
 óvodai szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény, vagy Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI esetén)
 tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező nem magyar állampolgár
esetén: regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.
 nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására.
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:





a tanuló anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója
dönt.
6. 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, a házirend 3.18. pontjában
foglaltak szerint.
8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján
– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
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II.
HELYI TANTERV
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II.1. A
VÁLASZTOTT
KERETTANTERV,
AZ
ISKOLÁBAN
TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ)
TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervre épül.
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
3. Iskolánkban a következő ütemterv alapján vezetjük be a 2020-as NAT-ot

Tanévek

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

2020 – 2021.

NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2012
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2012
NAT
2012
NAT
2020

NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2020
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2012
NAT
2020
NAT
2020

NAT
2012
NAT
2012
NAT
2012
NAT
2020

2021 – 2022.
2022 – 2023.
2023 – 2024.

4. 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:

ÉVFOLYAM
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam

7. évfolyam
8. évfolyam

Melyik tantárgy óraszáma lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák óraszámából?
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Természetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Természetismeret
Hon és népismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Dráma és színház
Matematika
Magyar nyelv és irodalom

Hány órával lett megnövelve a
szabadon tervezhető órák
óraszámából?
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
1 óra
1 óra
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Iskolánk az Oktatási Hivatal által kiadott kerettantervben meghatározottak alapján állította
össze Helyi tantervét.
6. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják, 1-3. osztályban
szakkör formájában /heti 1 óra /
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
5.

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Etika/hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés és sport
Tánc
Összes heti óra

1. évfolyam
8
5
1
2
2
1
3
2

2. évfolyam
8
5
1
2
2
1
3
2

3. évfolyam
6
5
1
1
2
2
1
1
3
2

4. évfolyam
6
2
5
1
1
2
1
1
1
3
2

24

24

24

25

Az erkölcstan óra helyett választható a hit- és erkölcstan oktatása.
A Köznevelési Törvény 2011. CXC. 27. § (11) alapján a mindennapos testnevelést heti 5
órájából az 1-4. évfolyamokon 2 órát. az 5-8. évfolyamokon 1 órát tánc műveltségi
területtel váltunk ki, a T-Dance Művészeti Iskola bevonásával.
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelvek
Matematika
Etika/ hit- és erkölcstan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Tánc
Osztályfőnöki óra
Összes heti óra

5. évfolyam
4,5
3
4
1
2
2,5
2
1
1
1
4
1
1
28

6. évfolyam
4,5
3
4
1
2

7. évfolyam
3,5
3
3,5
1
2

2,5
1
1
1
1
1
4
1
1
28

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
4
1
1
30

8. évfolyam
4
3
4
1
2
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
4
1
1
30
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II.2. A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
Iskolánkban a tanulónak nincs lehetősége pedagógus választására.

II.3. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
II.3.1.

A csoportbontások szervezésének elvei

A tantervi követelmények minél teljesebb elsajátítása és a differenciálás megvalósítása
érdekében, illetve a személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével csoportbontásban
taníthatjuk a következő tantárgyakat:
 idegen nyelv,
 technika és tervezés,
 digitális kultúra,
 Vizuális kultúra

II.3.2.





A csoportbontás történhet:

kisebb létszámú csoportban intenzívebben megvalósítható oktatás elérésére (idegen
nyelv),
a tantermek befogadóképességének korlátai miatt (digitális kultúra),
tudásszint szerint, az eltérő ütemben haladó tanulók közötti hatékonyabb differenciálás
megvalósításáért (idegen nyelv),
a felzárkóztató foglalkozások hatékonyabbá tételére.

Az osztálylétszámok és a költséghatékonysági szempontok indokolhatják, hogy a
bontást évfolyami szinten szervezzük meg.
A csoportbontásokat a szakmai munkaközösségek javaslatára az adott év
tantárgyfelosztásában határozzuk meg, a pedagógusok óraszámának függvényében.

II.4. 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 az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
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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 szaktanárok 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.
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.
7. 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra
történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
2017/2018-as tanévtől minden évfolyamon ingyenes a tankönyvellátás.

II.5. 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. A pozitív értékelés előtérbe helyezésével
az objektív, rendszeres és motiváló értékelésre törekszünk. Igyekszünk sokoldalú értékelési
rendszert és változatos értékelési formákat alkalmazni a tanulók életkori sajátosságainak és a
tantárgyak jellegének megfelelően.
2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik.
3. Az értékelés célja
 Motiváció:
Dicsérettel, szóbeli és írásbeli szöveges értékeléssel, érdemjeggyel, esetleg
elmarasztalással a gyermeket késztesse továbbhaladásra. Hívja fel figyelmét a
hiányosságok pótlására. A helyes önértékelés kialakítását segítse.
 Tájékoztatás:
A tanuló, a szülő és a pedagógus tudja, hogy az adott időszakban hol tart a gyermek
tudása. Elsősorban az elért eredményt, szintet értékeljük, a tantervi követelményekhez
viszonyítjuk, de értékeljük a gyermek önmagához mért fejlődését, kiemelkedő
teljesítményét, esetenként a tantárgyhoz való viszonyát. A tantárgy jellegének
megfelelően az értékelés irányulhat a tanuló együttműködési képességére,
eszközhasználatára, szabálytiszteletére, feladatvégző képességére.
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4. A folyamatos értékelés és ellenőrzés tantestület által elfogadott elvei:
 Nagyobb témakör után legyen minden tantárgyból összegző, minősítő értékelés.
 Az osztályzást mindig kísérje értékelés.
 A fejlődés a tudás előző fokához kapcsolódik, megjelöli a perspektíva következő fokát.
 Tudományosan komplex, a pozitívumok és negatívumok együttes megjelölését
tartalmazza.
 A továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg.
 Nyelvi megfogalmazásában differenciált, személyhez szóló.
5. Intézményünkben a diákok tantárgyi tudását, magatartását és szorgalmát értékeljük. Az
értékelés alapja mindig a NAT követelményeire és a kerettantervre épülő helyi tanterv. 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. A
tanulóval ismertetjük, hogy milyen irányú fejlődést várunk el tőle. Értékeljük sikeres és
sikertelen munkáját egyaránt. Ennek érdekében – új tantárgy esetén – az első hónapban inkább
szóban értékelünk.
6. Diákjaink félévkor tájékoztató jellegű értesítést, év végén pedig bizonyítványt kapnak.
Előnyben részesíti a tanár a diák számára kedvezőbb eredményt ígérő értékelési módszereket,
ha ezt a tanuló képességei, készségei indokolják (pl.: lehetőleg szóban felel a diszlexiás,
diszgráfiás diák). A kijavított dolgozatokat a tanulónak minden esetben át kell adni átnézésre,
kérésére pedig a következő óráig lehetővé tenni, hogy hazavigye (a központi feladatlapokat
kivéve).
7. Az érdemjegy megállapításánál figyelembe vesszük a tanuló szóbeli és írásbeli munkáját,
órai és órán kívüli aktivitását, versenyeken való részvételét. Tantárgyként havonta átlag
legalább egy érdemjeggyel értékeljük a tanulót. Egy tantárgy év végi érdemjegye az éves
összteljesítményt értékeli, tükrözi a diák fejlődését is. Az év végi érdemjegy a tanuló évközi
jegyeinek (számtani) átlagánál kétharmad jeggyel rosszabb nem lehet, kivéve az elégséges
szintet. Ezt a szintet mindenkinek teljesítenie kell a továbblépéshez.
 A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az
első-negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről
átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia,
földrajz ellenőrzésénél:
• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik;
• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.
 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében
egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak
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egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell
felelnie szóban:
• az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
• a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.)
8. 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 MEGFELELT
• JÓL MEGFELELT
• MEGFELELT
• FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL
 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
9. 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.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).
A lefektetett elveknek megfelelően, az érdemjegy
Jeles (5)

ha a tantervi követelményeknek maradéktalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja
a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz.
Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a tanultakat.
Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer kérdezni.

Jó (4)

ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés hibával tesz
eleget. Apró bizonytalanságai vannak, kisebb előadási hibákat vét, definíciói
reproduktívak.

Közepes (3)

ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget,
többször nevelői segítségre szorul (javításra, kiegészítésre). Ismeretei
felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Szóbeli feladatokat
segítséggel képes megoldani.
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Elégséges (2)

ha a tantervi követelményeknek csak súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de
a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal
rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban
képtelen önálló feladatvégzésre.

Elégtelen (1)

ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget
tenni. A minimumot nem tudja.

10. 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.
11. 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

0-30 %:

elégtelen (1)

31-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

12. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) minősítéseket, illetve érdemjegyeket használjuk.
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. A magatartás és a szorgalom érékelése havonta történik, az
osztályban tanító pedagógusok bevonásával. A minősítésre az osztályfőnök tesz javaslatot,
eltérő vélemények estén az adott közösségben tanítók szavazással döntenek. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szava dönt.
13. 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;
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 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan,
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;

előzékenyen,

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;
 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.
14. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) minősítéseket, illetve érdemjegyeket
használjuk.
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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15. 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.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése)
szükséges.

II.6. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI
Az írásbeli és szóbeli feladatok egyenértékűek, mennyiségük bár tantárgyfüggő, de
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minden pedagógusnak be kell tartania az egyenletes terhelés elvét.
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok
célja:
 a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és
képességfejlesztés),
 a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása,
 az önálló ismeretszerzésre és az önálló munkára nevelés.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
 a tanulók hétvégére is kapnak házi feladatot, de csak annyit, amennyi péntek délután
különösebb megterhelés nélkül elvégezhető és nem befolyásolja a szabad hétvégét,
 a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes)
feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot (Csak annyit,
amennyi a következő tanítási órára való felkészülést szolgálja.),
 a tanulók eredményes otthoni felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy
osztállyal/tanulóval legfeljebb kettő témazáró, illetve egy félévi vagy év végi felmérő
dolgozatot lehet íratni.

II.7. AZ ISKOLAI SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK
FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK
ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA
Változatos számonkérési formákat alkalmazunk annak érdekében, hogy minél
reálisabban tudjuk megítélni tanulóink teljesítményét. A közismereti tantárgyaknál
meghatározó az írásbeli beszámolás: dolgozatok, házi feladatok, tudáspróbák, témazárók,
félévi-, tanév végi felmérések eredménye. Törekszünk a szóbeliség, a kifejezőkészség
fejlesztésére, ezért rendszeresen szóban is feleltetünk. Kiselőadások, kísérletek, gyűjtőmunka
formájában is meggyőződünk tanítványaink felkészültségéről.
A beszámoltatások a tanulók által elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati készségek
mérésére szolgál. A tanulók tudásának értékelésében az írásbeli és szóbeli beszámoltatás formái
meghatározó szerepűek, azokat a szaktanár a tanév folyamán további szóbeli értékeléssel
egészíti ki. A beszámoltatások eredménye a tanulók és a tanár számára is iránymutatóak a
tanítási-tanulási folyamat eredményes továbbvitele szempontjából. Tartósabb hiányzás után a
tanuló kezdeményezésére a pedagógus meghatározza és engedélyezi az elmulasztott tananyag
pótlásához szükséges türelmi időt.
Az iskolai beszámoltatások lehetséges formái a tantárgyak és a tanulók életkori
sajátosságainak megfelelően:


írásbeli:
 témazáró dolgozatok (téma lezárásaként íratható, az érte kapott osztályzat hangsúlyos
és piros jegyként duplán számít),
 írásbeli feleletek: az előző 1-2 tanítási órán tanult tananyag számonkérése a folyamatos
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felkészülés érdekében,
 témaközi röpdolgozat (témán belüli nagyobb egység ellenőrzése, külön bejelentés
nélkül is íratható, mert elsősorban korrekciós jelleget szolgál),
 házi dolgozatok,
 év eleji és év végi szintfelmérők.


szóbeli:
 feleletek,
 kiselőadások egy megadott témakörből,
 a tantervben előírt – a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően – az elsajátított
tevékenységi formák bemutatása.

A beszámoltatások rendje:
 egyes témakörök végén témazáró dolgozatot,
 év eleji és év végi szintfelmérők,
 egyéb beszámoltatási formák bármely tanítási órán lehetségesek.
A beszámoltatások korlátai:
egy tanítási napon, egy osztállyal/tanulóval
 legfeljebb kettő témazáró dolgozatot,
 egy félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások súlya a következő:
1. Témazáró dolgozat
2. Egyéb írásbeli és szóbeli felelet, dolgozat
3. Szorgalmi osztályzat
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.
Az iskolai jutalmazás formái:
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 napközis nevelői dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók
a tanév végén
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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.
f) 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.
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.
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.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
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 a szándékos károkozás;
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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.

II.8. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA, A TANULÓ MAGASABB
ÉVFOLYAMRA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a
továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek
meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,
 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,
 magántanuló volt.
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a
nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van
elégtelen osztályzata.
Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán
nem felelt meg.
Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a
tanuló a megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a
tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.

II.9. 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.
2. Ennek alapján
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 az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott
igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett

edzéseken való sportolással.

II.10. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem
az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás
jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését (NETFIT) tanévenként áprilismájus hónapra írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható
teszteket használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon
követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben
helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTÉZKEDÉSEK
I. A pedagógiai program érvényességi ideje
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2022. szeptember 1. napjától
2026. augusztus 31. napjáig – szól.

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
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.

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 szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását az SZV és a diákönkormányzati képviselők útján az igazgatónak javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a
fenntartó egyetértését.
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Internet címe: atkarisuli.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadóóráján vagy
– ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
 az iskola honlapján;
 az iskola fenntartójánál;
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 az iskola irattárában;
 az iskola nevelői szobájában;
 az iskola igazgatójánál.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRÓL ÉS
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:
1.1.’Az Intézményi Tanács véleményezési nyilatkozata
Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi tanácsa az intézmény Pedagógiai
programjának módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.
Atkár, 2022. szeptember 20.
……………………………………
az Intézményi tanács elnöke
1.2. A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata
A Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai
Programjának, módosítását a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta.
Atkár, 2022. szeptember 21.
……………………..………
intézményvezető
1.3.A fenntartó ellenőrzési nyilatkozata
Az Nkt. 83.§ (2) i) pontja értelmében nyilatkozom, hogy a benyújtott dokumentumtervezet
minden, jogszabályban meghatározott kérdést szabályoz, a szabályozás módja megfelel a
fenntartói elvárásoknak.
Hatvan, 2022. szeptember
……………………..……….
a fenntartó képviselője

1.4.Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata
Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a mai napon
intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom.
Atkár, 2022. szeptember
……………………..……….
intézményvezető
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