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Bevezetés
1 A pedagógiai program jogszabályi háttere
1.1 Törvények
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
A közoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXIX. törvény;
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI.
törvény ;
A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló, 1990. évi IV. törvény;
Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici)– II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 1993. évi XXXVII. törvény.
A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.)
2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

1.2 Rendeletek
5/2020.(I.31.) Korm.rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.)Korm.rendelet módosításáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények
működéséről;
A módosított 243/2003. (12. 17.) Korm. rendelet a NAT bevezetéséről;
Kerettantervi rendelet;
Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek nevelésének irányelvei.
32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvei.
3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatási intézményekben folyó minőségbiztosítás
bevezetéséről.
2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról.
110/2012.(VI.4.) Korm.rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
51/2012.(XII.21.) számú EMMI- rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.)
EMMI rendelet módosításáról
1042/2019. (II. 18.) Kormányhatározat A nemzeti identitás erősítését célzó programokról
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196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Továbbá a fenntartói és a helyi rendeletek.
Egyéb hivatkozások
EFOP-3.1.2-16 pályázat A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás
érdekében

2 Az iskola alapadatai
A nevelési-oktatási intézmény működésének
törvényi alapja:
Az intézmény neve:
Iskola
Az intézmény fenntartója:
Széchenyi út 1.
Az alapító neve, címe:
Az iskola alapító okiratának száma, kelte:
A működési engedélyt kiadó szerv:
A működési engedély kelte:
Az iskola működési területe:
Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:

Alapító Okirat
Szent Erzsébet Katolikus Általános
Főegyházmegyei Hatóság Eger,

Dr. Ternyák Csaba egri érsek
87/1-NZ/2012/12.27.
B-Z-A Megyei Kormányhivatal
2011.augusztus 3.
Sárospatak és vonzáskörzete
önállóan gazdálkodó egyházi
fenntartású közoktatási intézmény
Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám: 8 évfolyam, 380 fő

3 Pedagógiai tevékenységünk jellemzői
Intézményünk egyházi fenntartású, nyolc évfolyamos általános iskola. Jelenlegi engedélyezett
tanulólétszámunk 440 fő.
Iskolánk beiskolázási körzete Sárospatak város és kistérsége. A jogelőd intézmény
hagyományaira építve készítette programját, mely az Alapító Okirat megszabta feladatokat
foglalja magában, annak megvalósítását tűzi ki célul.
Jelentős helyet kap munkánkban az alapkészségek, képességek fejlesztése, az 1-6.
évfolyamokon a biztos alap teremtése, erre épül a szakrendszerű oktatás, megadva a
középfokú oktatás pilléreit, valamint az élethosszig tartó tanulás feltételeit. Feladatunk
továbbá a felzárkóztatás és tehetséggondozás, a nyelvoktatás, a számítástechnika, az
egészséges életvitelre nevelés, a prevenció (baleset, betegség, kábítószer, dohányzás,
alkohol), a közlekedési nevelés, a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált nevelése-oktatása. Kiemelten kezeljük a keresztény
értékrenden alapuló nevelést.
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3.1 Előzmények
Iskolánk működését az Alapító okirat alapján 1994. április 26-tól végzi, intézménytörténeti
szempontból az alapítás éve 1869. Az intézmény gyakorlóiskolai státuszát indokolta, hogy a
Comenius Tanítóképző Főiskola tanító szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatát az itt dolgozó
szakvezető tanítók látták el.
A Jelenlegi épület 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben épült, ekkor vette fel az Árvay
József nevet, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az elemi népoktatás kialakításában, és
munkásságával segítette a közoktatásügy országos megújulását.
A kezdetben ének-zenetagozatú iskolaként és 16 tanulócsoporttal működő intézmény több
változáson ment keresztül. A változásokat az iskolával szemben támasztott szülői igények és
a hallgatói képzéssel kapcsolatos elvárások tették szükségessé. 1989/90-től a 16
tanulócsoportot 20-ra bővítettük (4-4 alsó, 1-1 felső tagozattal). A zenetagozat megszűnt, és
helyébe lépett az 1987/88-as tanévtől részlegesen az értékközvetítő- és képességfejlesztő
program, amely 1989/90-es tanévtől teljes tantárgyi rendszerével vált részéve oktatásunknak,
választási lehetőséget kínálva. A szülők kérésére ezt a programot az 1996/97-es tanévben már
nem indítottuk.
A kettős tevékenység - általános iskolai nevelés és oktatás, - tette indokolttá, hogy az 1-4.
osztályos csoportok száma lehetőleg 3-3, az 5-6. osztályok száma 2-2 legyen a beiratkozott
tanulók számától függően. Az 1-4. osztályos csoportok száma meghatározza az 5-6.
évfolyamok számát.
2000-ben a Comenius Tanítóképző integrálódott a Miskolci Egyetemhez, ezt kövezően az
iskola neve: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Árvay József Gyakorló
Általános Iskolája.
2008 januárjától a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája néven
önállóan gazdálkodó szervezeti egységként működött tovább, a fenntartóváltásig.
2011. augusztus 31-től a Miskolci Egyetem átadta, az Egyház átvette a Miskolci Egyetem
Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának fenntartását. Az átadás, átvétel kiterjed az
iskola korábbi feladatának- általános iskolai nevelés-oktatás- ellátására, az iskolában dolgozó
munkavállalók további foglalkoztatására, továbbá a feladat ellátásához szükséges ingó és
ingatlan vagyontárgyakra.

3.2. Működési, tárgyi, anyagi feltételek
Az intézmény fenntartója 2011-től az Egri Főegyházmegye. A feladatok ellátásához az
iskolának rendelkezésére állt a székhelyén lévő 12533 m2 alapterületű ingatlan a rajta
található 20 tantermes általános iskolai épülettel, műhelyekkel, könyvtárral, tornacsarnokkal
és konyhával. Az elhasználódott oktatástechnikai eszközök cseréje folyamatosan történt.
Nyertes pályázatnak köszönhetően - „Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése ”című
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0200 azonosító - 18 024 875.-Ft értékben IKT – s eszközök
beszerzésére volt lehetősége az intézménynek. 2015-ben az ÉMOP 4.3.1/A-12-0013-as
számú „Oktatási Intézmények Fejlesztése” című pályázat segítségével 518.879.379 Ft
értékben részleges felújításon esett át intézményünk.
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Az intézmény az Egri Főegyházmegye által megállapított költségvetés alapján önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó
hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége
mellett.

3.3. Az intézményi nevelő-oktató munka célja
Pedagógiai munkánk célja, hogy:
 A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.
 A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a
hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát
hangsúlyozza.  A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa,
kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások
iránti igényét fejlessze.
 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki.
 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával
fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a
kreativitást.
 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa.
 Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat)
 Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (táncház,
népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.).
 A kulturált szórakozás igényét kialakítsa.1
Nevelő-oktató munka feladatai

1

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal
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A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének
keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy
a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.”2
Ezért intézményünk feladata:
 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: művészeti iskola, tanulószoba,
szakkörök, kirándulás, iskolaújság, stb.
 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő
intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
 Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó
példákat.
 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre
szabott feladatok alapján.
 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal
rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során
fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját.
 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek
szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát jelzi, hogy milyen az iskola iránti
érdeklődés, a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel és helyezés, valamint a
továbbtanulásban résztvevők száma és helytállása.3

Az iskola küldetésnyilatkozata
"Az emberi személyiség anyagi és lelki igényével központi helyet foglal el Jézus
tanításában: ezért annak kibontakoztatása a katolikus iskola legfőbb célja."
(Vö.: II. János Pál pápa Üzenete az olaszországi katolikus iskolák I. Kongresszusához - Osservatore
Romano1991. nov. 24. 4. lap.)3

2

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal
(Vö.: II. János Pál pápa Üzenete az olaszországi katolikus iskolák I. Kongresszusához - Osservatore
Romano1991. nov. 24. 4. lap.)
3
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A társadalomban bekövetkezett változások felgyorsították az iskolák közötti versenyhelyzetet.
Az iskolák felelőssége - fennmaradásuk érdekében -, hogy megtalálják lehetőségeiknek, a
társadalom igényeinek legjobban megfelelő pedagógiai programot.
Olyan iskolát szeretnénk:
● ahol a gyerekek katolikus nevelésben részesülnek,
● ahol a kereszténységet elfogadják, átélni és megélni akarják felekezettől függetlenül,
● ahol minden gyermek számíthat a pedagógusok keresztényi segítségére, nyitottságára,
szeretetteljes odafordulására, tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban
és lelki gondozása terén,
● ahol az iskola életében szeretetteljes, keresztény emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között.
● ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak
megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok;
● ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan
fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény;
● ahol a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kulturális hátrányát csökkentjük,
valamint biztosítjuk az átlagon felüli képességek kibontakoztatását;
● ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket; ahol a művelődéshez való
jog az esélyegyenlőség alapján valósul meg;
● ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet,
amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat;
● ahol a pedagógusok rugalmasan képesek alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a
tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez.
Tanulóink ballagó tarisznyájába kell tennünk útravalóul az élethosszig tartó tanulás
képességét, hogy egészséges, önmagukban bízó, saját képességeiknek megfelelően teljesíteni
tudó tanulókat juttassunk el a következő iskolafokozatig.

A katolikus intézmény küldetése a társadalomban
Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése.
Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén
munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen
kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus
jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre
juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely
minden ember szolgálatára kötelezi.4
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében
felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre
kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán a remélhetőleg egyre több
embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott
4
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mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét. Más
felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.

A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé
Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a
krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, amelyek kiemelkedő
segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”5
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.”6
Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus iskola is pedagógus függő. Céljait
csak akkor érheti el, ha a pedagógusokat, sőt a technikai dolgozókat is áthatja a katolikus
küldetéstudat. Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények,
hanem azon belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy
legyen katolikus pedagógia is!
A keresztény nevelők elé példaként a tanító Krisztus áll szelídségével és alázatával, ez a
magatartás határozza meg a tanítványaival való kapcsolatát, a saját és a mások
szakterületéhez való viszonyát. Tudatában kell lennie, hogy az általa közvetítendő
információk csak részei a teremtett világ egészéről alkotott ismereteknek és csak együttesen
képesek a gyermekben a tudományos gondolkodást, egész- élményt kialakítani. Etikai
érzékenység és cselekvő magatartás kell jellemezze.
Az a pedagógus, aki munkaszerződésének aláírásával elkötelezte magát, hogy katolikus
intézményünkben vállal hivatást, munkáját, életvitelét a katolikus szellemiség által elfogadott
erkölcsi etikai normáknak megfelelően végzi és éli meg.
 A fiatalok nevelését, oktatását tartja munkájában szem előtt, tiszteletben tartva a
gyermek személyiségét.
 Odaadóan végzi hivatását, ezzel is példát mutatva az intézményi közösségnek.
 A tantárgyak óravezetését a tanmeneteknek megfelelően végzi.
 Ügyel arra, hogy saját szakterületén nyomon kövesse a tudomány fejlődését.
 Folyamatosan fejleszti önmagát erkölcsi- etikai- pedagógiai téren.
 Felelősséget vállal a rábízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért.
 Kollégáiról a tanulók előtt tisztelettel beszél.
 Munkájában következetes, nem részrehajló.
 Egyéniségével és helyes önismeretével is igyekszik nevelni.
 Családszerető és ezt kifejezésre juttatja szavaiban és magatartásában.
 Észreveszi a problémát, tapintatosan kezeli.7
5
6
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A gyermekek életkorának megfelelően szól jelenvaló világunk súlyos gondjairól (pl. a
környezetszennyezés, médiák hatalma, születésszabályozás, génsebészet, kábítószer,
szabadosság).
A pedagógus hivatásának gyakorlása közben és magánéletében egyházához és hazájához való
hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával példát mutat.

7
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Az iskola jövőképe
1 Nevelési program
1.1 Az iskolában folyó nevelő oktatómunka pedagógiai alapelvei,
értékei, céljai
AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA

Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Jézus Krisztus.
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a
szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt.
Megismerjék önmagukat, és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a
középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban
elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
Iskolánk céljait és feladatait a Nemzeti Alaptanterv, a Katolikus kerettanterv alapján
határoztuk meg.
„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.”
(CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:
●
●
●
●

keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,
a nevelő jelleg dominál,
a nemzeti értékeket szolgálja,
fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak
katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében.
● A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik.
Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra.
„a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”8
● A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a
szokásautomatizmusoknak, ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni.
● Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban
mindig indokolt legyen.
● Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az
emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a
személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél.
● Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a
pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt
vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik.
● Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.
● Iskolai munkánk, intézményünk egész tevékenységrendszerének alapja a gyermekek
komplex személyiségfejlesztése.
8
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● Nevelőmunkánk középpontjába a keresztényi hazaszeretetet és a magyarságtudatot, az
erkölcsi tisztaságot állítjuk.
Nevelési alapelvek:
▪ a keresztény értékrend alapjain nyugvó, családias hangulatú, gyermekközpontú
nevelést biztosítunk tanulóink részére. Érvényesül továbbá a:
▪ Komplexitás elve
▪ Egyenrangúság elve
▪ Tapasztalatszerzés elve
▪ Motiváció elve
▪ Koncentráció elve
▪ Esélyegyenlőség érvényesítésének elve
▪ Tevékenységközpontúság
▪ Együttműködési képesség fejlesztése
Didaktikai alapelvek
▪ Életkori sajátosságok figyelembevételének elve
▪ Azonos életkorú gyerekek különbözőségének elve
▪ Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve
▪ Hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve
▪ Rendszeresség és fokozatosság elve
▪ Felelősség elve
▪ SNI-s tanulók integrált oktatásának elve
▪ A gyermek mindenek felett álló érdekének elve
Az iskolai nevelés-oktatás célja
● A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.
● Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a
tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága.
● A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének
megalapozása.
● A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
● Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
● A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
● Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
● Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával
fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a
kreativitást.
● A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
● Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
● Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat)
● Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház,
népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.).
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● Mint katolikus intézmény a keresztény család modelljét értéknek és ideálnak tekintjük,
és ezt a szemléletet szeretnénk vonzóvá tenni. A gyermekek tapasztalják meg, hogy a
közösség, amelyben élnek, olyan, mint egy nagy család (családi életre nevelés).
● A kulturált szórakozás igényének kialakítása.
● Sokoldalú tehetséggondozás.
● Környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra nevelés.
● A tanulók személyes környezetének rendezettsége, tisztán tartása.
● A tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg a kommunikációs képességeket, a
beilleszkedés és az önérvényesítés segítésére.
● Kulcskompetenciák – lehetőség szerinti – egyénre szabott fejlesztése.
● Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció pedagógiai asszisztensek
alkalmazása.
● A kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.
● Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése a tanulók motiváltságának növeléséért.
● Digitális írástudás elterjesztése.
● Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele.
● A sikeres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
● A keresztény kultúra, szellemiség közvetítése.
● Nemzeti identitás fejlesztése, beleértve az ország nemzetiségeihez, kisebbségeihez
tartozók identitásának megőrzését, kultúrájuknak közvetítését.
● A társadalmi igényeknek megfelelően célunk előtérbe helyezni az élő idegen nyelvek
oktatását (angol, német), az informatika, a kommunikáció, a környezet- és
egészségvédelmi nevelést, a testi-lelki egészség fejlesztését.
● Kiemelt célként kezeljük a környezet és a természet megismerését és védelmét, a
természet tiszteletére, a környezet értékeinek megőrzésére, a negatív környezeti
tényezők károsító hatásainak megelőzésére irányítjuk figyelmüket.
● Programunkban tükröződnek célkitűzéseink, így mind a szülők, mind az érdeklődők
számára áttekinthető, milyen nevelésben részesülnek, mit kapnak az idejáró tanulók,
milyen tanulási és szabadidős tevékenységekben vehetnek részt. Tartalmában,
szervezettségében egyaránt korszerű, európai iskolát kívánunk teremteni a meglévő
pozitívumok, hagyományaink, eredményeink, tapasztalataink, és partnerkapcsolataink
hasznosításával.

1.2 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai feladatai,
eszközei, eljárásai pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű
formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e
téren nem teszi meg, ami rajta áll.”
Ezért iskolánk feladata:
● Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök,
kirándulás, stb.
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● Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő
intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.
● Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
● Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
● Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó
példákat.
● Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre
szabott feladatok alapján.
● Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal
rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során
fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját.
● Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek
szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
● Segítse elő az iskolánkban otthonos légkör és szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakítását.
● Fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel
való harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek.
● A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük
tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját.
● Teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják
megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét.
● Tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és
általánosan jellemző szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és
kisebbség fogalmát, fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában.
● Terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített
környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra.
● Fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák
megismerése iránti igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás
tudatát.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai, szervezeti keretei
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez,
felkészültségéhez.
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások
kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást,
jutalmazást, stb.
Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelőoktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött
szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el:
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Alkalmazott módszereink:
● A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés,
tudatosítás, stb.).
● A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés,
játékos módszerek, gyakorlás, stb.).
● A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.).
● A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés,
jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.).
● A büntetés formái: szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás), osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés,
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való
áthelyezés, stb.
 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet,
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.).
 A „nem kötelező tantárgy” választásának elve.
 A tanulók bevonása közvetlen környezetük értékeinek megóvásába: dekoráció,
hulladékgyűjtés, udvari növények gondozása.
Alkalmazható szervezeti keretek:












Csoportbontással megszervezett tanítási órák
Külső helyszíneken megtartott tanórák, foglalkozások
Zarándokutak, lelkigyakorlatok
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportkörök
Iskolagyűlés
Versenyek, pályázatok
Differenciált foglalkozás, egyéni fejlesztés
Pályaismertetők, fórumok
Könyvtár, internetes hozzáférés biztosítása
Tanítási órák
Napközis és tanulószobai foglalkozások

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
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● osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok
ellátása,
● az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
● szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
● részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
● részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
● a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
● tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
● iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
● részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
● tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
● iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
● szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
● osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
● Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
● Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
● Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
● Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
● Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
● Szülői értekezletet tart.
● Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások
igazolása.
● Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
● Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
● Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
● Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
● Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
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1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
„Az ember már gyermekként is az emberi létezés önálló és önmagában értékes alakját
valósítja meg, melyben sajátos módon találkozik a világgal, és amelyben sajátos módon
érvényesül a tökéletességre való törekvés.”
(Nyíri Tamás)
A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony
lesz a szeretetre, az igazra, a jóra és a szépre.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ
világossága." (Mt 5,14)9
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket
és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a
nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé,
hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.
A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a
különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése.
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelemmel az
SNI tanulókét is – széleskörűen fejlessze.
Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés minden tanuló számára biztosíthatja a
sikert.
A hitéletre való nevelés:
Feladat: A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét. A hitéleti nevelés személyre
szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti múltjához.
A tanulók erkölcsi nevelése:
Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása. Az erkölcsi normák értelmi belátással, érzelmi azonosulással való elfogadtatása.
Normatartás, belső kontroll kialakításának követése. A különböző szociokulturális háttérrel
rendelkező tanulók közötti hátrányok feltárásával és kompenzálásával az esélyegyenlőség
megvalósítására törekszünk. személyes és társas kapcsolati kompetencia.
A tanulók értelmi nevelése:
Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra. a tanulás kompetenciái.

9

ó- és Őj szövetségi Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1997.
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Családi életre nevelés:
Feladat:
- a társadalom alapvető egységét a családokat védeni, erősíteni
- a családi életre tudatosan felkészíteni, mivel az ember élete elválaszthatatlan a
családtól (az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el a családi
életre nevelés nélkül.)
- boldogabb, a világban jobban eligazodó gyerekeket nevelni
- családi mintákat adni
A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése:
Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, melyet a fegyelmezettség
következetessé kíséri. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása személyes és
társas kapcsolati kompetencia.
A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése:
Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. (énkép, önismeret)
● Hűség Istenhez és embertársainkhoz
● A bűnbánatra való készség
● A belső csendre, elmélyülésre való igény
A tanulók akarati nevelése:
Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, az akaraterő fejlesztése, higgadtság, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség személyes felelősségének kialakítása. (énkép, önismeret)
● A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében
● A szelídség, az alázat, a türelem
A tanulók nemzeti nevelése:
Feladat: A népi kultúra és értékrend megismerése, a szűkebb szülőföld hagyományainak
feltárása, és ezen keresztül a hazaszeretet erősítése. A szülőhely és a haza múltjának és
jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése,
emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése
személyes és társas kapcsolati kompetencia.
A tanulók állampolgári nevelése:
Feladat: 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 személyes és társas
kapcsolati kompetencia.
A tanulók munkára nevelése:
Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására
és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása munkavállalói,
vállalkozói kompetencia.
A tanulók egészséges életmódra történő nevelése:
Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
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fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Sportjátékok révén
a tanulók problémamegoldó és alkalmazkodó képességének fejlesztése.
● Annak tudatosítása, hogy az egészséges életmódhoz szükség van a lelki
egészségre is.
A tanulók esztétikai nevelése:
Feladat: A valóság felfedezése és formálása a benne rejlő esztétikum közvetítése. Fejlesszük
a megismerő, gondolkodó, kifejező, alkotó képességüket az önkifejezés biztosítása mellett
önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciái)
A tanulók környezeti nevelése:
Feladat: A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése.
Értékmegőrző és fejlesztő, környezettudatos megatartás kialakítása Az egészséges természet
kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása.
(természettudományos és technikai kompetencia)
A személyiségfejlesztés színterei és az egyes színterek feladatai:
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás és
sikerélmény biztosítását és a differenciálást.
A tantervekben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulók alapvető
készségeinek, képességeinek, gondolkodásának folyamatos fejlesztése is elsődlegesen a
tanórákon folyik. A pedagógusok a tanmeneteikben dolgozzák ki részletesen az értelem
kiművelése, illetve az előzőekben meghatározott személyiségfejlesztési feladataink
megoldásában a tantárgy adta lehetőségeket.
Az osztályfőnöki órák tematikája évfolyamokra bontva tartalmazza az egészségneveléssel és
önismerettel is foglalkozó témákat, melyek hozzájárulnak a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos feladataink megoldásához.
A napközi otthon, a tanulószoba a kötetlenebb időkeret kihasználásával önálló tanulásra,
információfeldolgozásra ad lehetőséget.
A játékkal, mozgásos tevékenykedtetésekkel a tanuláshoz szükséges pszichés tulajdonságok
kialakításának egyik színtere. Fő feladata a pozitív énkép formálása - a szituációk, nevelési
helyzetek adta lehetőségek kihasználásával, nyugodt, biztonságos légkör megteremtése.
Városi rendezvények, könyvtár, kiállítások, színházi előadások látogatásával hozzájárul az
önművelődés igényének megalapozásához, a művészeti értékek megismertetéséhez, esztétikai
érzékük alakulásához.
A szabadidős tevékenységek széles skálája lehetővé teszi az egészséges életmóddal
kapcsolatos szokások megerősítését, a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtését, a
mozgás megszerettetését, a kézügyesség fejlesztését, a konstruktív magatartás és
tevékenységformák gyakorlását is.
A választható és a tanórán kívüli foglalkozások is lehetőséget adnak arra, hogy felébresszük a
gyerekekben az egyéniségük megtalálásának igényét.
A különféle érdeklődési körök - a felmerülő igények és az intézmény lehetőségeinek
figyelembevételével - az igazgató javaslata alapján az iskola nevelőtestülete dönt.
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Tanulóink viselkedéskultúráját iskolánk Házirendje szabályozza, melynek betartására
fokozott figyelmet fordítunk.
A személyiségfejlesztés minden pedagógus egységes, következetes nevelési eljárásokkal
végzett permanens tevékenysége.
Az iskolán kívüli tanórák során a tanulókat kiemeljük a szokásos iskolai környezetből. A –
tanítás-tanulás folyamata a hagyományostól eltérően szerveződik, s a közös (és kötelező)
feladatok és élmények hatására felbomlanak a megszokott tanulásszervezési formák keretei.
Minden ilyen program az osztályközösség szocializációjának is fontos, meghatározó színtere.
A tanítás során rendszeresen megvalósított iskolán kívüli tanórák beépítésre kerülnek a
szaktárgyi tanmenetekbe. A múzeum- és színházlátogatások, kirándulások a magyar nyelv és
irodalom, történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, biológia és egészségtan, földrajz,
természetismeret, kémia és fizika órákra vonatkozó tananyagot teszik színesebbé.
Kialakítandó személyiségjegyek:
● A helyes önértékelés
● Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük
● Józan, megfontolt ítélőképesség
● A mások felé való nyitottság, befogadóképesség
● A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében
● A szelídség, az alázat, a türelem
● Alaposság kialakítása
● A mértékletesség
● A bűnbánatra való készség
● A belső csendre, elmélyülésre való igény
● Hűség Istenhez és embertársainkhoz
● Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt
Elvárásaink tanítványainktól a következők:
● Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban.
● Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt.
● Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása.
● Alapos, rendszeres és pontos munka.
● A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése.
● A házirend felelős betartása.
1.4. Intézményünk kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a kulcskompetenciák
fejlesztésének kapcsolata
Kulcskompetenciák
A kulcskompetenciák az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós
egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és
fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. Mindannyiunk
számára szükségesek és hasznosak ahhoz, hogy sikeres életet élhessünk, vagyis a sikeres élet
előfeltételei. A kulcskompetenciákat, amelyek az egész életen át tartó tanulás alapját képezik,
a kötelező oktatás és képzés végére kell elsajátítani.
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Kiemelt kompetenciaterületek
A tanulás kompetenciái
Amikor tanulási kompetenciáról és a tudás előhívásáról beszélünk, nem elég, ha csak a
különböző tanulási stratégiákra, stílusokra, eszközrendszerekre, attitűdökre gondolunk. A
már megszerzett tudást tudni kell új helyzetekben, másfajta környezetben előhívni és aktívan
alkalmazni. Ez nem csak diákként, de felnőttként is igen fontos és nélkülözhetetlen készség.
A tanulási folyamat egyszerre jelenti szabályok, gondolkodási sémák létrehozását és
alkalmazását, amelyek segítségével régebbi tapasztalatainkat rendszerezhetjük, és új
ismereteinket, élményeinket értelmezhetjük.
Minden pedagógus teendője, hogy:
 felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, hiszen a tanulás motorja a motiváció, ami
előbbre viszi a diákot; ennek segítségével az új tapasztalatok, élmények mélyebben
épülnek be a személyiségbe;
 az új ismeretek, készségek elsajátításához alakítsa ki a szabatos és helyzethez igazodó
megfelelő anyanyelvi kompetenciát;
 adjon útbaigazítást a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével
kapcsolatban;
 nyújtson segítséget, hogy hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások,
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok;
 tárja fel, melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek;
 vezetésével megszervezze meg a tanuló a saját tudásszerző folyamatát;
 használja a módszertani sokszínűséget és a differenciálást;
 adjon a tudásszerzéshez gondolkodtató tevékenységet, amely a tanulót arra sarkallja,
hogy korábbi tudását felidézze;
 építse fel a tanulók páros vagy csoportos együttműködésére az ismeretszerző
folyamatot;
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a
változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.
A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és
szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.
Minthogy a tanulási képesség fejlettsége, hatékonysága mindenek előtt a kognitív képességek
fejlettségétől függ, a tanulási képesség fejlesztése leginkább a kognitív képességek fejlesztése
által segíthető (különös tekintettel a tanulási célú tudásszerzés képességeire).
A pedagógusoknak arra kell törekedni, hogy elérjék a tanulóknál:
 maguktól kezdeményezzék a tanulást, vigyék végig a feladatot
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ismerjék és használják azt a tanulási módszert vagy módszereket, amikkel a
leghatékonyabban tudnak dolgozni



legyen jól működő stratégiájuk



tudják megfogalmazni saját céljaikat a tanulmányaikkal kapcsolatban



önmagukról, mint tanulóról reális képük legyen



legyenek képesek arra, hogy reagáljanak a teljesítményükre

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi
Gyorsan változó világunkban az információs forradalom folyamatát éljük. Ehhez a helyzethez
alkalmazkodva a NAT 2020 nem bontja ketté az anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciát,
hanem integrálja azt, mint kommunikációs kompetencia. Az új információs technológiák
megjelenése az iskolákban megköveteli a tanítás szervezési formáinak, módszereinek és
tartalmának változását. A tanítási módszerek változásával természetesen átalakulnak a tanári
személyiség követendő normái is.
Az állandó tartalmi bővülés nyomán kirajzolódik a kommunikatív tanár személyiségképe, aki
a készségek fejlesztését helyezi előtérbe, a felfedeztető tanítási-tanulási módszert követi. Az
anyanyelvet és a nyelvet életszerű szövegek kereteiben, kreatív feladatok segítségével tanítja,
és épít a tanulók korábban szerzett ismereteire, készségeire. Tanulóközpontú, bevonja tanulóit
a tevékenységek
szervezésébe,
a
háttérből
irányítja
a diákokat,
serkenti
kezdeményezőkészségüket. A kommunikatív tanár együttműködésre ösztönzi diákjait,
előtérbe helyezve a páros, a csoportos és a kooperatív tevékenységeket.
A kommunikatív tanuló a korszerű kommunikatív oktatás középpontjában áll. Ez a tanuló
tanulmányai során olyan szakértelem birtokába jut, amely képessé teszi arra, hogy mindenféle
kommunikációs helyzetben adekvátan képes legyen kifejezni önmagát, és képes legyen
a mások által létrehozott írásbeli és szóbeli szövegek megértésére, nyelvi képességeit önállóan
is tudja ápolni, továbbfejleszteni.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, általános és nyelvi
kompetenciái állandó kölcsönhatásban fejlődnek.
Intézményünk kiemelt figyelmet szentel a kommunikációs kompetenciák fejlesztésére. Alsó
tagozaton a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv óraszámait is megnöveltük eggyel.
Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési folyamatot. Keretében mindazokat az
ismereteket tudatosítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az iskolában és az
iskolán kívül megszerzett.
Az anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának
színvonalára. A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az
23

anyanyelvi képzés eredményességére. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes,
kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek
a fejlesztése.
Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok
feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető
képességek, készségek elsajátíttatásával.
Kisiskolás korban a legfontosabb cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd és
motiváció kialakítása és fenntartása. Fontos szerepe van még a hatékony nyelvtanulási
stratégiák megismertetésének, elsajátíttatásának a fokozatosan kialakítandó önálló tanulás
érdekében. El kell érnünk, hogy a tanulók örömüket leljék a nyelvi órákon végzett
tevékenységekben, örömmel és aktívan vegyenek részt az órai játékokban. Arra kell
törekednünk, hogy a tanulók ne csak órákon, hanem órákon kívül is bővítsék nyelvtudásukat.
A különböző nyelvi játékok erre jó szolgálatot tesznek.
A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy
keretén belül kapjon kiemelt szerepet.
Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a
köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és
ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére,
tudjanak egymással kulturált párbeszédet, vitát folytatni.
Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtár órákat tartunk minden osztályban.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei
határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis,
többnyelvű polgárai legyenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell
rendelkezniük, ami személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. Az élő idegen nyelv
tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása.
Idegen nyelveket ismerni nem csupán praktikus okok miatt fontos. A nyelv egy nép
identitásának kifejezése, így ha megtanulunk egy idegen nyelvet, automatikusan közelebb
kerülünk az adott nyelvet beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak leszünk a világra.
A tanulás-tanítás során ki kell aknázni a kommunikációs helyzetekben meglévő fejlesztési
lehetőségeket kommunikációs kompetenciák gyakorlására, a metakognitív viselkedési stratégiák
kialakítására:


mások arckifejezésének, érzelmeinek leolvasása és értelmezése;



a gesztusok, testbeszéd felismerése, értelmezése;



a másik hanghordozásának, hangsúlyának, hangerejének észlelése, ezek jelentésének,
üzenetének értelmezése;
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megőrizni és tiszteletben tartani mások személyes terét;



szociálisan megfelelő módon érintkezni másokkal;



gondolatokat, érzéseket, szükségleteket és benyomásokat hatékonyan, összeszedetten
kifejezni.

Digitális kompetenciák
A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe
megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy
időben hozzájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes
legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a
megfelelő – technikai fejlődéssel lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási,
szervezési és átadási technikákat.
Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája
során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók
folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben áttörhetetlen idegenkedés alakulhat
ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből következik, hogy az informatika
tanulása nem lehet öncélú - tanítása során a felhasználási lehetőségekre, a lehetséges
alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen komplex feladatokat kell
kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is. A
különböző tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép készségszintű
használatát, vagyis a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és
számonkérő pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt
értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a
problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A leírt
készségek elsajátítása akkor igazán eredményes, ha lehetőség szerint már az általános iskola
alsó tagozatában elkezdődik a munka, ezért iskolánkban negyedik osztályban kezdődik az
oktatás. Így nyolcadik osztályig (éves szinten) heti egy órában és szakköri foglalkozásokon
tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más
tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen
problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek.

Matematikai gondolkodási kompetencia
Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást
igénylik minden embertől.
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A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok
problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.
A matematikai tudás korszerű értelmezésének egyik legfontosabb jellemzője, hogy az
elsajátítás kritériumai között vezető helyet kap az alkalmazás, méghozzá az ún. realisztikus,
azaz a mindennapi életben előforduló szituációkban való alkalmazás képessége. A régebbi
statikus és elszigetelt fogalmak tanítására, illetve a feladatmegoldó képesség fejlesztésére
irányuló matematikatanítást fel kell váltania a matematikai értelmező és problémamegoldó
tevékenység kialakításának.
A konstruktív tanulási koncepció szerint a hatékony matematikatanulás önszabályozó,
szituációs és együttműködő. Ez azt jelenti, hogy a tanulót a környezettel való együtthatás
során figyelmesen és erőfeszítést igénylően bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási
folyamatba.
Egyensúlyt kell találni az egyéni tanulás, a felfedezés, illetve a szervezett oktatás, az irányítás
között. A tanulási környezet erősítse meg a diákokban kialakuló önszabályozási stratégiákat,
teremtsen olyan autentikus, életszerű helyzeteket, amelyek személyes jelentéssel bírnak a
tanulók számára és jellemzőek azokra a feladatokra és problémákra, amelyekre a diákoknak a
későbbiekben alkalmazniuk kell a tudásukat és a készségeiket.
Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése
zajlik, sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal.
Felső tagozatra törekszünk a biztos számolási készség kialakítására, a problémahelyzetekben
a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése.
Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése
A problémák megoldása valós helyzetekben. Az alkotóképesség fejlesztése önálló
tevékenységet, ötleteket, sajátos megoldásokat igényel.
Személyes és társas kapcsolati kompetencia
személyes kompetenciák

társas kompetenciák

felelősségtudat

udvariasság

önfegyelem

tolerancia

önállóság

empátia

pontosság

segítőkészség

kitartás

kapcsolatteremtő készség

elkötelezettség

kezdeményezőképesség

stressz tűrő képesség

határozottság
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terhelhetőség

motiválhatóság

A társas viselkedés biológiai alapokra épül, de a társas környezettel való folyamatos
interakciók, a szocializáció hatására az örökletes elemek mellett a tanult elemeknek egyre
nagyobb szerepe lesz.
A szociális készségeket tanulással (megfigyelés, utánzás, megerősítés) sajátítjuk el.
Fontos nevelési feladatunknak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék reális önismeretre és
szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, találja meg helyét a családban, a szűkebb és
tágabb közösségekben. Törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, legyen képes
felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően. Váljék képessé
önmaga fejlesztésére, a hatékony személyközi kommunikációra, véleményformálásra és
cselekvésre. Legyen tisztában saját értékeivel, ismerje személyisége tulajdonságait, reális
képe legyen képességeiről, adottságairól, személyiségének határairól, lehetőségeiről.
Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság
A kulturális tudatosság és kifejezőkészség úgy határozható meg, mint annak elismerése, hogy
az elképzelések, élmények és érzések különböző művészeti ágakon, így a zenén, az
előadóművészeten, az irodalmon és a képzőművészeten keresztüli kreatív kifejezése fontos
szerepet tölt be. A kulturálistudás magában foglalja a helyi, nemzeti és az európai kulturális
örökség, valamint ezek világban elfoglalt helyének a megértését.
A mai ember folyamatosan keresi az értelmét mindannak, amit érez, lát, hall vagy tapasztal.
Ezt a szimbolikus jelentőségű folyamatot kulturális tudatosságunk és önkifejezési
képességünk irányítja.
Az egész életen át tartó tanulásnak a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
kulcskompetenciáit a tudás, a készségek és az attitűdök kombinációja alkotja, amelyre
különösen nagy szükség van az önmegvalósításhoz és egyéni fejlődéshez, a társadalmi
beilleszkedéshez, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a foglalkoztathatósághoz.
Éppen ezért a művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe
iskolánknak. Nemcsak az impozáns külső-belső iskolai környezet, de Encs város kulturális
adottságai is utat jelölnek ki számunkra. Így ennek a területnek a felvállalása egyben helyi
sajátosságaink kihasználása is.
Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Meghatározó az egyéni
alkotótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csoportos munkára,
közösségfejlesztésre is.
Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a
tehetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért
eredményeink tesznek tanúbizonyságot.
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A művészeti nevelés területei:
Drámapedagógia – színjátszás
Az alsó tagozaton megalapozott drámapedagógiai szemlélet sok tekintetben gazdagíthatja
nevelési eredményeinket. Különféle képességfejlesztés folyik a dráma tanítása során. Pl.: A
kommunikációs játékokon keresztül fejlődik a gyerekek közösségi szereptudata,
beszédtechnikai gyakorlatokkal útját állhatjuk a romló kifejezés-technikának és kultúrának, a
színes játékok a gyermekek fantáziáját fejlesztik, a memória-gyakorlatok az intellektuális
képességeket tréningezik, az improvizációs szerepjátékok egyaránt segítik tanulóink
megismerését és érzelmi fejlődését. A rendszeres gyakorlásokból előadások kerekednek,
melynek mindenki részese, a gátlásosabb tanulók is magabiztosabbak lesznek.
Ének és tánc
Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek
mindennapjait jellemezte. Köztudott a Kodály-módszer elveinek alapján, hogy a zene és a
tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését
alapozza meg. Naponta találkoztatnunk kell őket ezekkel a formákkal harmonikus fejlődésük
érdekében. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, táncolnak, ezáltal több
képességük is fejlődik, ez különösen az alsó tagozaton meghatározó. A népi gyermekjátékok
során fejleszthető a tiszta, szép magyar beszéd (irodalom, nyelvtan), a társas kapcsolatok
kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatartás), a versenyszellem (testnevelés), szerepjáték
(színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált éneklés, hallásfejlesztés
(ének-zene), kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, zenei- és
mozgáskultúra ápolása együttesen.
Rajz, vizuális kultúra
A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a
mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés
feladata: azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása,
amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek.
Munkavállalói, vállalkozói kompetencia
Az oktatásban a vállalkozói készséget gyakran szűken értelmezik, és ebből következően nem
a megfelelő jelentést társítják a kifejezéshez. Ez elsősorban abból adódik, hogy a vállalkozást
helytelenül azonosítják az üzleti vállalkozás működtetésével, illetve az önfoglalkoztatással.
Márpedig az iskoláknak nem az a feladata, hogy diákjaikat az üzleti vállalkozás
működtetésére készítsék fel, hanem az, hogy a sikeres élethez szükséges alapkompetenciákat
fejlesszék.
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A kulcskompetenciák rendszerében a vállalkozói készség nem elkülönített pszichológiai
változóként, hanem a különböző készségek, ismeretek, attitűdök és egyéni tulajdonságok
együtteseként szerepel. E kompetenciák megléte nélkülözhetetlen – többek között – ahhoz,
hogy valaki sikeres vállalkozó lehessen, de az is nyilvánvaló, hogy ugyanezek a
kompetenciák mindenki számára elengedhetetlenek a saját élet irányítása szempontjából is. A
vállalkozói készség kifejezés tehát olyan kompetenciahalmazt jelöl, amely minden ember
számára szükséges és hasznos.
Az oktatás feladatai között a kultúraközvetítéssel egyenrangú elvárásként jelenik meg a
munkaerőpiacra való felkészítés, ezért tanulóink számára megfelelő pályaválasztási és egyéb
tanácsadást biztosítunk.
Mivel a technológiai fejlődés hatására a munka világában alkalmazható tudás egyre gyorsabb
ütemben cserélődik le, nagymértékben felértékelődött az önálló újratanulás képessége,
valamint a széles körben alkalmazható alapkészségek birtoklása.
Arra törekszünk, hogy tanulóink:
 megbirkózzanak a modern társadalom és környezet támasztotta gyakorlati
feladatokkal
 felismerjék az egyéni erősségeket és gyengeségeket
 megtanulják, hogyan kell csapatban dolgozni
 megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezzenek,
 megfelelő önbizalommal rendelkezzenek
 a változásokra igyekezzenek pozitívan reagálni
 legyenek sikerorientáltak
 vállalják a felelősséget, legyenek kezdeményezők
 legyenek fogékonyak, kíváncsiak és kreatívak

1.4 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok,
egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Az emberi test a lélek temploma.
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
A teljes körű egészségfejlesztés magába foglalja:
 Az egészségnevelés,
 és a környezeti nevelés együttes megvalósítását.
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1.4.1 Egészségnevelési program
Alapelve, célja:
● Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az
egészséges életmód kialakításában és megtartásában.
● Fejlessze az életvezetési képességeket.
● Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.
● Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.
● Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.
● Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára.
● Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.
Céljaink megvalósítása a tantestület minden tagjának feladata, mind a maga szakterületén,
mind a tanulókkal tartott személyes, emberi kapcsolatok során szem előtt kell tartani
elveinket.
Feladataink:
Segítsük a tanulókat egészségük előmozdításában tudásuk bővítésével, életmódjuk,
magatartásuk alakításával.
Készítsük fel a gyerekeket:
 önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes
döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani
 legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra
 szabadidejüket hasznosan töltsék el
 az önálló, gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök biztonságos
használatára
 legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására


tudják társas viselkedésüket szabályozni



legyenek képesek a társas konfliktusok kezelésére



ismerjék a stresszkezelés módszereit



a sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránti elfogadó és segítőkész magatartást
tanúsítsanak
ismerjék meg a környezet leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető
tényezőit
készüljenek fel veszélyhelyzetek kezelésére, megelőzésére




A pedagógusok kiemelt feladatai:
 mentálhigiénés nevelés támogatása
 segítségenyújtás az egészséges életmód kialakításához
 figyelemfordítás a családi életre nevelésre
 áldozattá válás megelőzése
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kortárs erőszak megelőzése
erőszakmentes konfliktuskezelési technikák megtanítása
segítségnyújtás a különböző függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében
 ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés,
veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit
 foglalkoznia kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel
 fel kell hívnia a szülők és a gyermekek figyelmét az internet, az internetes zaklatás
veszélyeire
A testi egészségnevelésnek szemléletformáló, az egészségtudatosságot előmozdító hatásúnak
kell lennie.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést.
Területei
Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával:
● Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség,
● Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében,
● Öltözködés,
● Higiénia, tisztálkodás,
● Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanóra és a
tanórán kívüli nevelésben,
● Ésszerű napirend kialakítása.
Szűrővizsgálatok: gerinc, szemészet, fogászat, stb.
Színterei
Példamutató iskolai hatás:
● Termek, folyosók, udvar,
● A pedagógusok, a dolgozók példamutatása,
● Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna,
reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb.,
● Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend
összeállításában való részvétel,
● Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása,
● Iskolai médiumok „egészség” rovatai.
Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
● Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra,
biológia óra, egészségtan modul, stb.
● Erdei iskola
● „Egészségnapok”
A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek
● Szakkörök
● Egészségnevelési akciók
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● Nyári táborok
● Előadások, kiállítások
● Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák,
kirándulások
● Pályázatok.
Mindennapi testedzés megvalósítása:
● Testnevelési órákon,
● Szervezett úszásoktatásban való részvétellel,
● Napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint,
● Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében,
● Diáksport Egyesület működtetésével,
● Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva biztosítva a tanulók szervezett sportolási
részvételét,
● Sporttáborok szervezése,
● Sportversenyek lebonyolítása,
● Családi és iskolai sportnap szervezése.
Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába.
A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák
Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDSversenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.
Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek:
● Játékok
● Riport
● Közösségépítés
● Művészetek
● Programok
● Projektek
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
● Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos,
védőnő.
● Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési
Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők, Polgármesteri Hivatal.
1.4.2 Környezeti nevelési program
Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.
Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása.
Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének
megalapozása.
Tanítványaink
alakuló
értéktudatának,
együttműködési
képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat
alapjainak
formálása.
Épüljön
a
hagyományok
védelmére.
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Területei
Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását:
● Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem,
iskolaudvar) kialakítása.
● Környezetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem,
energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés.
A környezetei nevelés színterei
Minden tanulót egyformán érintő elemek: Példamutató iskolai környezet
● Tantermek, folyosók, udvar élősarok kialakítása,
● Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés,
● A pedagógusok, a dolgozók példamutatása,
● Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése,
● Szelektív hulladékgyűjtés,
● Iskolai médiumok „zöld” rovatai.
Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés
● Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási
foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek, szabadtéri
foglalkozások).
A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek
● Szakkörök, táborok,
● Környezetvédelmi akciók,
● Előadások, kiállítások,
● Témanapok
● Rendszeres természetjáró túrák,
● Madarak és fák napjának megtartása,
● A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,
● Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe,
szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,
● DÖK nap.

nemzeti

parkba,

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek
A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú
módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának.
● Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő),
● Projektek (savas eső mérése),
● Riport (kérdőíves felmérés),
● Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések,
mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”),
● Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív
hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás
rendezése, újságkészítése, kutatómunka),
● Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások
zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése).
A környezeti nevelésében résztvevők
Iskolánk tagjainak, partnereinek feladata és szerepköre a környezet- és egészségvédelemben:
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Humán erőforrások
Iskolavezetőség

Feladat, szerepkör

Erősségek

Támogatja a környezeti nevelési
programokat. A minőségi munka
részeként értékeli az ilyen
tevékenységet. Anyagi forrásokat
teremt. Ösztönző rendszert dolgoz
ki. Aktívan részt vesz az egyes
programokban.
Kidolgozzák és a tantárgyakba
beépítve tanítják az egyes környezetegészségügyi tartalmakat.

Elkötelezett, hiteles személyiségek
legyenek a pedagógusok és a diákság
számára. Hasznosítható
kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek.
Kreativitás, nyitottság, tolerancia.

Évfolyamokra lebontva az egészségés a környezeti neveléshez szükséges
tartalmak feldolgozása

Használja ki az aktualitásokat
osztályközösségi megbeszéléseken.

Gyermekvédelmi
felelős

A hátrányos és a veszélyeztetett
tanulók segítése.

Családok bevonása, konkrét
segítségadás, vagy közvetítés.

Iskolaorvos, védőnő

Előadások tartása az egészséges
életmódról, a környezeti ártalmakról.
Segíti a tanár munkáját az
egészségmegőrzésben.
A programok tárgyi feltételeinek
biztosítása, tantermek, vizesblokkok,
világítási hálózat karbantartása.

Szakmai kompetencia, személyes
ráhatás.

Diákok

A tervezett éves programban
vesznek részt (hallgatóság, tevékeny
részvétel, megfigyelések,
kezdeményezések).

Valamennyi diák érintett a programban.
Havi rendszerességgel osztálytermek
dekorálása, napi rendszerességgel a
tanterem rendjéért, tisztaságáért való
felelősség. A fő hangsúly a
szemléletformáláson van.

Szülők

Előadások tartása, szemléltető
eszközök gazdagítása, anyagi
támogatás, külső erőforrások
felkutatása.

Tevékeny részvétel a programokban, az
ő szemléletük is formálódik, a
környezeti- és egészségnevelés túlmutat
az iskola falain.

Tanárok

Osztályfőnökök

Technikai dolgozók

● Külső résztvevők: szakemberek:
művészek, intézmények

Minden tanár folyamatos feladatának
tekintse a környezet-egészségvédelemre
nevelést tantárgyától függetlenül..

Működtesse a felelősi rendszert.

Az iskola kertjének ápolása, gondozása,
szelektív és folyamatos hulladékgyűjtés
segítése.

környezetvédők,

erdészek,

meteorológusok,
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1.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevekénység
"A pedagógus király lehet a gyermek birodalmában, ha nem csak törvényeket talál ki,
hanem figyelembe veszi a gyermek törvényeit is."
(Ancsel Éva)
1.5.1 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai teendők
Az elmúlt években tapasztalható, hogy növekszik az egyre nehezebb körülmények között élő
tanulóink száma.
Mi is ismerjük a jelenséget, és különböző módon segítjük hátrányos helyzetű tanulóink
beilleszkedését, folyamatos fejlődését.
 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok.
 Drog és bűnmegelőzési programok.
 Mentálhigiénés programok.
 Tehetséggondozó programok.
 Táborozások, kirándulások.
 Pályaorientációs tevékenységek.
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről; diákétkeztetés.
 Tanulószoba, napközis foglalkozások.
 Szabadidős programok.
 A bejáró tanulók felügyeletének megszervezése.
 Tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása.
 A szülők, családok nevelési gondjainak segítése, kapcsolattartás a Családsegítő
Szolgálattal, más szolgáltató intézményekkel.
 A nevelők és a tanulók segítő, személyek kapcsolatai.
 Családlátogatások.
 Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő tevékenysége.
 Szükség esetén a rászoruló gyermekek önkormányzati segélyezésre javasolása.
A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő
kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket,
szocializációjukat segítheti elő:
● Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi:
Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása
szóban és írásban.
● Matematikai gondolkodás kompetenciái:
Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek
konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.
● Digitális kompetencia:
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Információkeresés.
● Személyes és társas kapcsolati kompetencia:
Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése, frusztrációkezelése.
Egyéni és közérdek tisztelete.
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóink ellátásával kapcsolatos feladatainkat
Esélyegyenlőségi tervünk tartalmazza.

1.5.2 Beilleszkedési tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység
A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem
felzárkóztatás, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét
javítják.
A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel:
- mozgás (nagy- és finommozgás),
- testséma,
- téri orientáció,
- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás.
A fejlesztésbe bekerülők köre



Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen
alacsonyabb tanulási teljesítményt mutatnak.
A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok
(továbbiakban: szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján
részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló
magatartási zavarokkal küzdenek.

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés
tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl
(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.).
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
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Beilleszkedési és magatartási zavarok
A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben
értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.
A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás
években és a családi háttérben keresendő.
Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a
szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése.
A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a
tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása
osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével.
A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy
minden gyerek individuum.
A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk:
 Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer,
konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás
hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás,
agresszivitás, stb.
 Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelemhiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak
szekunder jellegű memória).
 Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és
figyelemhiány, túlzott elvárások stb.)
A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti
csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak.
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi
fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és
környezetével egyensúlyban éljen.

Célkitűzések
I. Pszichés zavarok esetén:
az adott diszfunkció
csökkentése, esetleg
megszüntetése
a korábbi fejlődési
szakaszban gyökerező
hiányosságok és torzulások
feltárása, rendezése,
újratanulása.
Érzelmi életük egyensúlyban
tartása, sikereik és kudarcaik

Feladatok
Az okok (diszfunkció) felkutatása
különböző diagnosztikai
módszerekkel (pszichológus).
A diszfunkció kezelése megfelelő
terápiákkal:
- személyiségfejlesztés
egyéni és csoportos
tanácsadás, relaxáció
kognitív terápiák
- kommunikáció
szerepjátékok

Kritériumok
Életkorának megfelelően a
gyermek is értse meg a
problémát.
Érezze szükségét és fogadja el
a segítségnyújtást.
Kooperáljon (tanácsadókliens kapcsolatban).
Csökkenjenek a szorongások.
A megküzdő mechanizmusok
erősödjenek.
Érzelmi reakcióik a helyzethez
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Célkitűzések
egészséges feldolgozásának
segítése.
A kompenzáló
magatartásformák elhagyása.
II. Tanulási zavar esetén:
A tanulási nehézség
csökkentése vagy
megszüntetése

Feladatok
szerepáttétel
szituációs játékok

Kritériumok
adekvátak legyenek.
Kompenzáló mechanizmusaik
száma és intenzitása
csökkenjen.

Beszédfejlesztés
- arány- és hangsúlyeltolódás
alkalmazása,
- a környezet pontos észlelésén
és tapasztalásán alapuló
fejlesztés.

A fejlesztő és fejlesztett
összmunkája eredményeként
fejlődés, változás
mutatkozzék.
(A fejlődés mértéke és ritmusa
problémánként és tanulóként
változó.)

A tanulási zavart kiváltó okok
felderítése és kiküszöbölése a
fejlesztő pedagógusok által.
Képesség és készségszint
felmérés.

Legyen látható eredménye a
fejlesztésnek az adott tanuló
korábbi szintjéhez képest.

Fejlesztő, felzárkóztató
programok kidolgozása
személyre szabottan, részleges
kiemeléssel, arány és
hangsúlyeltolódással.
A támasztott követelmények
pontos, objektív meghatározása
az egyén lehetőségeihez mérten.
A teljesítményorientáltság
csökkentése.
Oldott, bensőséges, szeretetteljes
légkör megteremtése.
Valamennyi apró, pozitív
irányba történő változás
megerősítése.
A negatív kompenzáló
magatartás ignorálása, más
kompenzálási lehetőségek
feltárása, az okok megszüntetése.
Törekvés a szülőkkel való
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Célkitűzések

Feladatok
együttműködésre.
III. Szocializációs zavar
Fontos, az életkori sajátosságok
esetén:
ismeretében, az iskolás
mivel a problémák a gyermek gyermektől elvárható
rendszerint a korai
viselkedésformák, és a még nem
szocializáció rendellenes
követelhető kontroll
tanulási folyamatából, illetve szétválasztása.
a családi diszfunkciókból,
vagy a szűkebb környezetéből Pontos meghatározása annak,
erednek, ezért a problémából amit elvárunk a gyermektől és
adódó zavarokat csupán
ennek a gyermek számára jól
csökkenteni tudjuk, de
érthető (életkorának megfelelő)
megszüntetni nem.
közlése.
Célunk tehát a kompenzálás
és a kooperáló szülők
segítése a nevelési
kérdésekben.

Kritériumok
Tudja, hogy mit várnak el
tőle.
Döntéshelyzetben tudjon jó és
rossz, helyes és helytelen
között választani.
Legyen képes elfogadni és
követni a pozitív modellt.
Érezze tanárai, nevelői jó
szándékát.

Feladatunk a pozitív
modellnyújtás, a pozitív
megerősítés és a minősítés.
A gyermekben rejlő pozitív
értékeknek kiaknázása.
Szeretetteljes, meghitt légkör
megteremtése.

A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos
gondozás.
Magatartási zavarok
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A
viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván
áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és az
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság,
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás,
indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás.
Feladataink:
● a beilleszkedési és magatartási problémák okainak felderítése;
● az okokat ismerve egyénre szabott tevékenységek kidolgozása a zavarok enyhítése
érdekében;
● szükség esetén, a szülők egyetértésével, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat kérése;
● a szakvélemény ismeretében újabb stratégiák kidolgozása, a beilleszkedési és a
magatartási nehézségek leküzdésére.
A fent felsorolt nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
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● szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel és a Családsegítő és Pedagógiai
Szakszolgálattal;
● az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
● felzárkóztató órák, felzárkóztató foglalkozások;
● a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
● családlátogatások;
● a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd.
Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások
nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti
megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés,
családlátogatások, szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok.
Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha
- szórt figyelmű;
- nehezen tud koncentrálni;
- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;
- túlmozgásos vagy túlzottan lassú;
- kézügyessége fejletlen;
- lassan vált át egyik feladatról a másikra;
- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak;
- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel
- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt.

A felzárkóztatás célja
-

-

-

A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való
bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség
megteremtése.
Készségek, képességek fejlesztése.
A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás
révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat
megszervezése.
Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.
Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános
emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében.
Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.
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1.5.3 Sajátos nevelési igényű tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus srektum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Pedagógiai tennivalóink:
●
●
●
●
●
●
●

-

-

-

-

Fejlesztő eljárások, módszerek (fejlesztő pedagógus) alkalmazása.
Egyéni bánásmód (tanító-tanár).
Differenciálás (tanító-tanár).
Reedukáció (gyógypedagógus).
Fejlesztési terv készítése.
Alapvető pszichikus folyamatok fejlesztése.
Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus közreműködése.

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 tanítási órákon igyekszünk megvalósítani az egyéni képességekhez igazodó tanórai
tanulásszervezést, differenciálást.
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 Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül megbízással utazó
logopédust alkalmazunk.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
▪ gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
▪ fejlesztő szoba,
▪ a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
▪ a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
▪ képességfejlesztő játékok, eszközök,
▪ számítógépek fejlesztő programokkal.

Szervezeti formái
 Egyéni fejlesztés (1-3 fő),
 Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő),
 a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.
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A fejlesztés célja
Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember
Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség
Idegrendszer fejlődésének biztosítása
Mozgásfejlődés
Érzelmi élet fejlődése
Beszéd fejlődése
Érzékszervek fejlődése
Prevenció, reedukáció
Részképesség zavarok megszüntetése
Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése
Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás)
Ismeretek bővítése
Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés.

A fejlesztés elmélete és módszertana
A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók:
 pontos és differenciált vizuális észlelés
 forma, méret, szín pontos felfogása
 összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás).
 megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura,
háttér észlelése)
 adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése
 vizuális információk téri elrendezése
 vizuális információk sorba rendezése, szekventálása
 a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott
hangok
kiemelése
 adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe
foglalása
 összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes
mozgása
 a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros
visszaadása(a keresztcsatornák együttműködése)
 rövid idejű vizuális-verbális memória
 szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció
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Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez
Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a
kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, az egész tanév folyamán.
Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések
Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé
Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések
Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé

Módszerek
Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra
építve kerülnek kialakításra.
Kidolgozott fejlesztő programok
Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban
Egyéb fejlesztő terápiák
Érzékszervek működésének fejlesztése
Érzelmi intelligencia
Beszédfejlesztés
Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák
Korai fejlesztés módszerei
Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése
Viselkedés korrekciós módszerek
Figyelem fejlesztő gyakorlatok
Kommunikációs készség fejlesztése
Családpedagógiai módszerek
Tanulást segítő programok
Informatika és audiovizuális technika alkalmazása
Relaxációs módszerek

A fejlesztés fő területei
Nagymozgások
- kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom,
testséma, testi egészség.
Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja)
- egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, téri
orientáció, oldaliság
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Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások)
- a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási
diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció,
szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,
finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok–
különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció.
Személyiségfejlesztés
A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind
hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motorospszichés kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi.
A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is.
Pszichomotoros fejlesztés részterületei
Téri–idői tájékozódás
Testséma
Téri tájékozódás
Idői tájékozódás
Lateralitás (oldaliság)
Mozgásfejlesztés
Nagymozgások
Finommozgások
Egyensúlyérzék

Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, a karakterének,
önállóságának, érzelmi életének fejlődését.
 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi
feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai
szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől.
 A habilitációs tevékenységünket team munkában kialakított, és szervezett
folyamatban valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus és a tanulót
oktató pedagógusok vesznek részt.
 Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az
iskolai programba, így a napi oktató, nevelő munkába beágyazottan valósulnak
meg, a szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus
közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. A team döntése
szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő, habilitációs, illetve terápiás
foglalkozásokra.
 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas
szervezeti kereteket alakítunk ki. A meghosszabbított beszámolás, szóbeli/írásbeli
beszámolás lehetőségét pedagógusaink biztosítják.
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Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását
Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik
esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok
betartására.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
Diagnosztizálás
Az iskola fontos feladatának tekinti, hogy időben felismerje és kiszűrje a tanulási kudarcnak
kitett tanulókat. Az intézményegység vezetők, a helyettesek és a gyermekvédelmi felelősök
irányításával az iskola minden pedagógusa felelős e feladat végrehajtásáért, melyet már az
első félév első hónapjaiban el kell kezdenünk. Minden évfolyamon figyelemmel kísérjük a
tanulók tanulmányi előmenetelében előforduló problémákat.
Az alkalmazott módszerek:





Naplók rendszeres ellenőrzése
Az osztályfőnökök és szaktanárok jelzései
Problémafeltáró egyéni és csoportos beszélgetések
Felmérések, interjúk készítése

A tanulók felzárkóztatását segítő programok, eljárások, módszerek
A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló problémájának
sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori sajátosságaitól, az iskola és
a tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől.








Szülő tájékoztatása, személyes elbeszélgetés formájában tanácsadás a gyermek
felzárkóztatásával kapcsolatban.
Tanórai differenciálás.
Az alsó tagozaton a felzárkóztatásra biztosított korrepetálások lehetőségeinek
optimális kihasználása.
A személyiség-megismerés módszereinek tudatos megválasztása, a hatékonyabb
korrekció és felzárkóztató eljárások alkalmazása.
A tanulás segítése érdekében a felszínre került problémák megoldására a személyes
fejlődést segítő beszélgetések alkalmazása. A személyre szabott tudatos korrekcióhoz
a szülőkkel és társintézményekkel való folyamatos együttműködés.
A tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a
reális önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése.
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A sajátos nevelési igényű vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján
beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
számára fejlesztő foglalkozások szervezése.
Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele.
A tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak értékelése alól, a Szakértői Bizottság
szakvéleménye alapján.

A program eredményességének értékelési módszerei:
 A tanuló előmenetelének ellenőrzése az osztálynapló alapján
 Osztályfőnökök és szaktanárok rendszeres beszámoltatása
 Felmérések és kiértékelésük
A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben
tartásával végezheti, főleg olyan kérdésekben, amelyek a tanuló alapvető személyiségjegyeit
érintik.
Tevékenység Módszer

Felelős

1. A tanulási - képességek felmérése iskolába pedagógus, fejlesztő
kudarcnak

lépéskor – prevenció; pl.

pedagógus,

kitett tanulók

Prefer,

gyógypedagógus,

felismerése

ABC teszt

szakértői

- képességek felmérése az

tanév eleje

bizottságban

iskoláztatás folyamán; pl.

fejlesztő pedagógus,

induktív gondolkodás mérése

pszichológus

megfigyelés

Határidő

tanító, szaktanár,

folyamatosan

osztályfőnök,
fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus
dokumentumelemzés (a tanuló

tanító, szaktanár,

tanév eleje,

iskolai produktumainak

osztályfőnök,

illetve közben

célirányos áttekintése)

fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus

beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár,

folyamatos

osztályfőnök
a tanulók tanulási szokásainak

tanító, szaktanár,

felmérése (kérdőív)

osztályfőnök

első félév
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2. A tanulási egyéni fejlesztés (fejlesztési terv pedagógus, fejlesztő
kudarcnak

alapján)

folyamatos

pedagógus,
gyógypedagógus

kitett tanulók
fejlesztése

differenciált tanóravezetés

minden pedagógus

folyamatos

(az iskolán

korrepetálás

érintett pedagógus

folyamatos

belül)

napközi, tanulószoba

napközis nevelő,

folyamatos

tanulószoba-vezető
előkészítő évfolyam (az első

tanító

tanév vége

mentesítés bizonyos tárgyak

igazgató, tanító,

tanév eleje,

értékelése alól

szaktanár, szakértői

illetve

bizottság

folyamatos

osztály sikertelen elvégzése
esetén az első osztály
megismétlése a szülő kérésére)

szakemberei,
szakértői bizottságok
szakemberei
kis létszámú osztályok

iskolavezetés, tanító, tanév eleje,
fejlesztő pedagógus

ill.
folyamatos

tanulásmódszertan, tanulás

osztályfőnök vagy a

tanév eleje,

tanítása

kurzust oktató

illetve

pedagógus

folyamatos

tréning (tanulástechnika,

fejlesztő pedagógus,

folyamatos

koncentráció stb.), relaxáció

gyógypedagógus,
pedagógus

3. A tanulási

a tanulási zavarokkal küzdő

tanító, szaktanár,

kudarcnak

tanulók speciális

osztályfőnök,

kitett tanulók

szakemberekhez történő

fejlesztő pedagógus,

fejlesztése

irányítása (szakértői

gyermekvédelmi

folyamatos

(iskolán kívül) bizottságok, orvosi intézmények) felelős
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4. A fejlesztés a tanulók tanulási szokásainak

tanító, szaktanár,

hatékonysága, felmérése (kérdőív)

osztályfőnök

tanév vége

értékelés
dokumentumelemzés (a tanuló

tanító, szaktanár,

iskolai produktumainak

osztályfőnök,

célirányos áttekintése)

fejlesztő pedagógus,

tanév vége

gyógypedagógus
fejlesztő szakemberek szöveges

fejlesztő pedagógus,

negyedévente,

értékelése az egyéni haladásról

gyógypedagógus

illetve tanév
végén

megfigyelés

tanító, szaktanár,

folyamatos,

osztályfőnök,

illetve tanév

fejlesztő pedagógus,

vége

gyógypedagógus
tanulmányi eredmények

tanító, szaktanár,

tanév vége

elemzése (dokumentumelemzés) osztályfőnök,
fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus
beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár,

tanév vége

osztályfőnök
Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség
magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros
kölcsönhatásban van.
A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség illetve
fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség.

Ez megmutatkozik a következőkben:
 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a
szövegemlékezet fejletlensége).
 olvasás-írás és a számolás zavara
 mozgáskoordináció zavara
 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság
 ritmusérzék fejletlensége
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a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége
a tartós figyelem hiánya

Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki,
(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen
magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek.
Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anyagyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb.
Tapasztalataink alapján ezek a gyermekek a normál iskolai körülmények között, nagyobb
létszámú osztályban, a megszokott módszerekkel nem képesek a tanulásban előre haladni,
fejlődni.
A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is
sokoldalúnak kell lennie Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is az iskolában
kell pótolni. A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a tanulásban segítse, de
még arra sem, hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a helyes
tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel.

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben












A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában,
tempójában igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni.
A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az
órákról, szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében
változatos módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.
A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának
tekinti.
Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket,
szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi
munkába.
Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az
ismeretek alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a
vázlatkészítés, és annak megtanulása.
Több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre.
Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és
teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk.
Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része
mozgásos tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság
érzését, fejlesztik a tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését.
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Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer
biztosítja. A felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk
össze. Az értékelés azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe
beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire
valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén
beleszámít az értékelésbe.

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek
A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az
általános iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg
tanulmányait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel,
jártasságokkal rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a
kisiskolás korban lehet kialakítani (képességfejlesztés).
Kiemelt területek:
1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia)
2. matematikai (dyscalculia)
A tanulók képességeinek nehézségei összefügghetnek a különböző értelmi és személyiségi
folyamatok problémáival is.

Célkitűzések

Feladatok

Kritériumok

Dysgrafia, dyslexia esetén:
Az írás, olvasás
elsajátításának, tanulási
zavarainak csökkentése, ha
lehet megszüntetése.
Az elmaradások mielőbbi
felismerése, korrigálása.
Súlyosabb esetekben speciális
szakemberhez kell juttatni a
gyerekeket (pszichológus,
logopédus, szakorvos, a
szakértői bizottság
szakemberei stb.)

Diagnosztizálás, okok feltárása
(logopédus, pszichológus).
Dysgrafia, dyslexia korrekciója:
A fejlesztő pedagógus terápiás
foglalkozásai, mozgásfejlesztés –
finommotoros, nagymozgások
erősítése,
írástechnikai gyakorlatok
(betűelemek, rajzok stb.),
betűkapcsolási gyakorlatok, térbeli
tájékozódás, kommunikációs
képesség fejlesztése, korrekciója.
Logopédiai foglalkozások:
artikulációs gyakorlatok,
akusztikus gyakorlatok (utánzás,
térbeli tájékozódás),
összeolvasás, olvasástechnika

A gyerekek legyenek
tisztában problémáikkal.
Fogadják el az erre
irányuló javítást,
segítséget
Működjenek együtt
mindenkori segítőjükkel,
tanáraikkal,
szakemberrel.
Legyen az
osztályközösség és a
család megértő, elfogadó,
segítő.
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Célkitűzések

Feladatok

fejlesztése,
intonáció,
képzeletfejlesztés,
szövegértés fejlesztése.
Dyscalculia esetén:
Diagnosztizálás, a legrövidebb
A nehézségeket előidéző okok időn belül a korrekció
enyhítése, megszüntetése.
megkezdése. Fejlesztő pedagógus,
A tünet intenzitásának
pszichológus:
csökkentése.
korrigáló korrepetálás egyéni
A lemaradás korrigálása.
foglalkozással (méret, mennyiség,
Legyen képes a gyermek a
számfogalom kialakítása),
matematikai gondolkodás
logikus gondolkodás fejlesztése
elsajátítására korosztályának (következtetések, ok–okozat stb.),
megfelelően.
a sikertelenség, a kudarcélmény
minimálisra csökkentése,
az értéshez szükséges szókincs
biztosítása,
megértés gyakoroltatása (elemzés,
összehasonlítás),
figyelem korrekciója
(memóriafejlesztés),
önkontroll fejlesztése, kialakítása
(önértékelés).

Kritériumok

A tanuló legyen partnere
segítőinek.
Gyakorlásaival önállóan
is próbálkozzon
problémája
megoldásával.
Legyen tisztában
lehetőségeivel és
képességeivel.
Vállalja a „küzdést”.

1.5.4 Tehetséges tanulók fejlesztésé- tehetséggondozás
„A tanulás azért van, hogy rájöjjünk, mihez van különleges képességünk”.
(Leonard Bernstein)
A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a
tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a
figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb
együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó
intézményekkel és szakemberekkel.
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E cél elérését a kötelező tanítási órákon és tanórán kívül az alábbi tanítási módszerek és
szervezeti formák segítik.
Tanítási órákon 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.
A nem kötelező tanítási órák keretében a tehetséggondozást az alábbiakkal segíti az
intézmény:
● A Nemzeti alaptanterv előírásaitól eltérően a tanulók részére lehetővé válik már 1.
évfolyamtól valamely idegen nyelv (angol, német), informatika, néptánc, sakk
tanulása tanórai keretben illetve fakultatív formában.
● A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítése a jó eredményt
elérő tanulók részére képességfejlesztő órákat tartanak heti egy órában magyar nyelv
és irodalom, matematika és idegen nyelvi tantárgyakból. (Tanévenként igény szerint)
A tehetség, a képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják:
● az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
● a nem kötelező tanórán kívüli tantárgyak tanulása;
● iskolai sportkör;
● szakkörök;
● versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.);
● a szabadidős foglalkozások egy része (pl. színház- és múzeumlátogatások);
● iskolai tehetségműhelyben való részvétel;
● az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:
● Munkavállalói, vállalkozói kompetencia területén:
Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek).
● Digitális kompetencia területén:
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés).
● Személyes és társas kapcsolat kompetenciák területén:
Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség.
● A tanulás kompetenciái
Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége.
Sokszínű tevékenységformák biztosítása:
● Differenciált tanulásszervezés
● Kooperatív technikák alkalmazása
● Projekt-módszer
● Tevékenységközpontú pedagógiák
● Individuális tanulás előtérbe helyezése
● Az alapozó időszak elnyújtása
● Fejlesztő értékelés alkalmazása
● A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal
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1.5.5 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Az iskola hatékonysága, eredményessége alapvetően függ attól, hogy a tanulók jól érzik – e
magukat az iskolában. Mennyire van módjuk, lehetőségük beleszólni az iskola életébe,
szervezhetik – e saját életük alakítását? Ezért iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a
nevelés - oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokrácia,
közéleti felelősségre, egymásért való felelősség – vállalásra, a kölcsönös megbecsülésen
alapuló együttműködésre nevelés érdekében diákönkormányzatot működtetnek, melynek
munkáját a felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti.
A diákönkormányzat, a diákok érdekképviseleti szerve, mely a diákok jogérvényesítésének és
a kötelességek teljesítésének egyik eszköze. Az iskola a diákönkormányzat által lehetőséget
biztosít minden diák számára, hogy a tanulók összességét érintő ügyekben tájékozódhassanak,
valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről rendelkeznek
véleményezési jogukat gyakorolhassák.
A diákönkormányzat célja, hogy iskolánk tanulói gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek.
A szabadidő hasznos, sokszínű eltöltésével ápolja az iskolai hagyományokat, erősítse az
osztály és iskolai közösséget.
A diákönkormányzat feladat- és hatáskörét alapvetően a köznevelési törvény határozza meg.
A jogszabályi előírások alapján a diákönkormányzat feladat- és hatásköre a következő:
A diákönkormányzat általános feladata, hogy
- figyelemmel kísérje a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,
- megállapításairól, tevékenységéről tájékoztassa a diákokat,
- éljen a jogszabályban meghatározott jogaival.
Iskolánkban az alábbiak szerint vesznek részt az intézményi döntésekben.
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
●
●
●
●
●

- saját működésének és munkájának megszervezése
- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
- tisztségviselőinek megválasztása meglévő hatásköreinek gyakorlása
- egy tanítás nélküli munkanap programja (pl.: Gyermeknap)
- saját tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről.

● A diákönkormányzat - a fentieken túl - dönthet:
● - munkatervének elfogadásáról,
● - tisztségviselőinek megválasztásáról.
Véleményezési jog: A diákönkormányzat véleményezési joga azt jelenti, hogy azokban a
kérdésekben, melyekben ilyen jogköre van, nem hozható döntés a véleményének kikérése
előtt. A véleményezési jogkörben adott vélemény a döntéshozóra nézve nem kötelező, de
jogsértést követ el akkor, ha a véleményeztetést elmulasztja.
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Véleményezési joga van az alábbi tárgykörökben:
● Az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben
(Házirend, SzMSz) Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az
iskola helyiségeit, technikai berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola
működését.
● Osztályonként felső tagozatban 2 fő küldött képviseli az osztályt, melyet a
tanulók maguk választanak meg. A fentieken túl a diákság többségét érintő
döntések meghozatala előtt lehetővé tesszük az egyes osztályok számára a
véleménynyilvánítást, amelynek tartalmát és az osztályközösség által
megfogalmazott javaslatokat az osztályfőnök juttatja el az iskola
igazgatójának.
● A diákönkormányzat gyűlései a tanév helyi rendjében meghatározottak
szerint történik.
A Diákönkormányzat tevékenységi területei:
● Aktív részvétel a diákszervezet megalakításában, majd a munkájában.
● A havonként megtartandó iskolagyűlésen az előző hónap értékelése.
Elsősorban dicséret, pozitív példa vetítése a többi diák elé tanulmányi és
közösségi munka terén egyaránt.
● Évente legalább egy alkalommal fórum jellegű iskolagyűlésen az
iskolavezetés válaszol és tájékoztatást ad az elhangzott legfontosabb
kérdésekre. Ugyanekkor a tanulók közösségeik vagy saját nevükben
észrevételeket tehetnek, javaslattal élhetnek vagy kritikát fogalmazhatnak
meg az iskolai munka egészével és részterületeivel kapcsolatban (Házirend,
magatartás és szorgalom, túra, kirándulás, sportprogramok – szabadnap
felhasználása).
● A közösség képviselőit demokratikus úton választják az osztályközösségek.
A képviselők felkészítése, utánpótlása, diákvezető-képzés. - Iskolai szintű
ünnepségek, kirándulások, hulladékgyűjtés megszervezésében való
részvétel.
● Iskolai szintű jutalmazás, kitüntetés, elmarasztalás, büntetés javaslattétele.
A tanulói önkormányzat működésének nevelési vonatkozásai: - A gyerekek
tudnak az iskola nevelési céljairól, így jobban magukénak érzik azt.
● Lehetőséget teremt a tevékenységre, az aktív közéletiségre az iskoláért, a
rendért és a közvagyonért, az iskola jó híréért.
● Gyakorolhatják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a
közösség szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez.
● Nagymértékben alakítja a személyiség erkölcsi kultúráját, a jogok és
kötelességek egységes szemléletét, a közösségi érdekek tiszteletben tartását.
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1.6 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos eredmények
"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek
váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan
viselkednek a közelében."
(Rudolf Steiner)
„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai
közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az
iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal
végső céllá.” 10
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe
kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi
nevelés területei:
● Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
● Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök,
lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák
● Diák önkormányzati munka
● A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be.
Valamennyi területen megvalósuló közösségfejlesztési feladatok
● A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
● A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.
● A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).
● A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
● Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka,
kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
● Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.
● Törekedni kell a társas kapcsolatok fejlesztésére, a tanulók ismerjék meg a társas
együttélés alapvető szabályait!
● Alakuljon ki pozitív gyermek – nevelő kapcsolat, jó iskolai és csoportlégkör! Ne
legyen társtalan, csellengő gyerek, ugyanakkor „sztárolt” tanuló sem.
● Csoportos beszélgetések alkalmával alakuljon ki a főbb szabályok együttes alkotása .
● Segítse a felelősi rendszer építését, tisztségek, megbízatások önkéntes vállalását, az
egymás iránti felelősségérzet kialakítását.
● Alakuljon ki az együttes tevékenységnek, a csoport önállóságának, a tagok egyéni
munkájának, magatartásának rendszeres értékelése, a közös és egyéni értékrend
formálása.
10

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal
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● Állandósuljon az együvé tartozást erősítő iskolai hagyományok megteremtése, ápolása
.
● A kulturális tevékenységek témái ösztönözzék a tanulókat önálló ismeretszerzésre,
véleményformálásra, a kommunikációs képesség fejlesztésére.
● Alakítsunk ki segítőkész magatartást beteg, sérült vagy fogyatékos társ iránt
(beteglátogatás).
● Legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások
és a másság iránt!
● Váljanak érzékennyé a tágabb és szűkebb környezet állapota iránt!
● Kerüljék el a környezet egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőit! Változatos
tevékenységformák alkalmazásával a munka megszerettetése, az egymásért érzett
felelősség kialakítása.
● Gyerekeink tanuljanak meg tanulni! Legyenek képesek önellenőrzésre, egymás
segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére!
● Fejlődjön az étkezési kultúra!
● Alakuljon ki jó kapcsolat a szülőkkel és a családdal!
● Törekednünk kell a nemzeti és vallási hagyományok ápolására, különös tekintettel a
nemzeti és vallási ünnepek, megemlékezések helyi hagyományainak megtartására.
● Fontos feladat az iskola névadója, Szent Erzsébet emlékének ápolása.
● Honismereti nyári táborainkban cél az általános emberi és nemzeti értékek
elfogadtatása, átadása. Iskolán kívül is legyenek képesek a nemzeti értékeket és
hagyományokat tisztelni, megbecsülni.
● A sportkörök lehetőséget biztosítsanak a tanulók öntevékenysége, kezdeményező
aktivitása kibontakoztatására, a tanulók tudatos fegyelmének megszilárdítására, a
közösség nevelő hatásainak érvényesítésére.
● A játékközösség (csapat) tagjai minden tudásukat, képességüket a csapat sikere
érdekében igyekezzenek felhasználni, győzelmük eléréséhez.
● Neveljük tanulóinkat arra, hogy a közösség azokat a játékosokat értékelje, akik
képességeikhez mérten a legtöbbet tették a csapat érdekében.
Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:




Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat,
amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.
Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során:




Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi
személyiségekkel, külső szakemberekkel.
Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet,
az együttműködést.
Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív
irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.
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A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:
● Személyes és társas kapcsolati kompetenciák
Közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás.
Környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás.
● Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi
Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség.
Ennek érdekében az iskola feladatai:
Neveljen:
▪ felelősségvállalásra
▪ saját képességek maximális kifejlesztésére
▪ játékszabályok betartására
▪ önfegyelemre
▪ becsületességre
▪ mások győzelmének elfogadására
▪ mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására
▪ helyes értékítélet, önértékelés képességének kialakítására
▪ közvetlen környezetünk (iskola) megóvására
▪ környezettudatos szellemben szervezze a mindennapi életét, kirándulásokat, erdei
iskolákat
▪ harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel
▪ hon-, és népismeretre
▪ hazaszeretetre
Alakítsa ki:
▪ a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság)
személyes és társas kapcsolati kompetenciák
▪ az empátiás kapcsolatteremtés képességét;
▪ a türelem és megértés képességét;
▪ saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját;
▪ önálló véleményformálás képességét ( kommunikációs kompetenciák);
▪ érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs
képesség);
▪ az új információs környezetben való eligazodás képességét.(digitális
kompetencia).
Mutassa meg:
▪ hogy sokféle vélemény létezik;
▪ hogy véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, megvédeni.
A tananyag elsajátíttatásakor minden pedagógus:
▪ segítse a tanulók kezdeményezéseit;
▪ segítse a közvetlen tapasztalatszerzést,;
▪ biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához;
▪ alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép;
▪ adjon átfogó képet a munka világáról;
▪ alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért
való felelősség érzését munkavállalói, vállalkozói kompetencia.
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1.7 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnereinek
kapcsolattartásainak formái
Iskolánk, mint nevelő-oktató intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói
érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki
személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus
közösség koordinált aktív együttműködése.
A szülők részéről:
- aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,
- őszinte véleménynyilvánítást,
- együttműködő magatartást,
- nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását,
- érdeklődő-segítő hozzáállást,
- szponzori segítségnyújtást.
.Iskolánk (pedagógus) – a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási
formákat kínálja:
- nyílt napok, nyílt órák szervezése,
- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról,
- változatos témájú szakkörök és fakultációk indítása,
- előre tervezett szülői értekezletek,
- rendkívüli szülői értekezletek,
- fogadóórák,
- pályaválasztási tanácsadás,
- családlátogatás,
- közös kirándulások.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
- osztály-család közös kirándulás
- szülői munkahelyen üzemlátogatás
- családi játékos vetélkedők,
- közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével,
- Az iskola alapítványának támogatásával.
● Közös lelki nap
Feladata: A keresztény értékrend megismerése, mélyítése, ezzel segítve az
egységes nevelésben való együttműködést.
● Közös zarándoklatok
Feladata: Ismerjük meg Magyarország híres kegyhelyeit, ezzel is segítve a
keresztényi nevelést, a nevelői példa felmutatását.
● Plébániákkal közös programok
Feladata: A plébániákkal való élő kapcsolatok erősítése.
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
● az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
● a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
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● az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül, e-naplóban írásban)
tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
● az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
● az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

1.8 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük, amelyet a Nemzeti
Köznevelési Törvény a 65. §-tól a 70.§-ig szabályoz:
- osztályozó vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga
- különbözeti vizsga.

1. Osztályozó vizsgát 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 osztályozó vizsgát tehet,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 független vizsgabizottságot kér.
A tanuló egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó követelményeiről
számol be.
 Ha a tanuló egy vagy akár több tantárgyból több évfolyamra megállapított
tanulmányi követelményeit egy tanévben teljesíti, akkor minden
évfolyamra vonatkozóan meg kell állapítani a tanuló osztályzatait.
 A különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában teheti le, ahol iskolaváltás
miatt tanulmányait folytatni szeretné.
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2. 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.
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott.
 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról neki
felróható okból elkésett, a vizsgán nem jelent meg, vagy a már
megkezdett vizsgáról engedély nélkül eltávozott.
 A javítóvizsgát minden tanév augusztus 15. és 31. között kell megtartani.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni, az aktuális tanév munkatervében kijelölt félévi és tanév végi osztályozó
konferencia időpontja előtt.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni, az aktuális tanév munkatervében kijelölt félévi és tanév végi osztályozó
konferencia időpontja előtt.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni
kell.
Az egyes tantárgyak vizsgaformái:
Tantárgy neve
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret/
Természetismeret
Idegen nyelv
Hittan
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel

Írásbeli vizsga
Alsó tagozat
×
×
×
×
×
-

Szóbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

×
×
×
×
×
×
-
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Ének-zene
Testnevelés
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Hittan
Természetismeret
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Hon-és népismeret
Digitális kultúraInformatika
Vizuális kultúra-Rajz és
vizuális kultúra
Technika és tervezésTechnika és életvitel
Ének-zene
Dráma és színház -Tánc-és
dráma
Testnevelés-Testnevelés és
sport

Felső tagozat
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

x

-

-

x

-

-

x

-

-

x
-

-

-

x

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel:
 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben)
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a
szaktanárok állapítják meg.
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók vizsgáztatása:
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázó szakértői
bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:
 a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre
álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
 a vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
 a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
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Ha a vizsgázónak sajátos nevelési igénye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga
helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és
szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő
tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt
tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz
perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére
harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a
vizsgáztató tanár felolvassa.

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei, szabályai:
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy iskolánkban tehetnek
tanulóink.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a fenntartó engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben az iskolában foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult
az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik –
vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és
tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért, ennek keretében:
 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és
teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén
kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, átvizsgálja a
vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
 A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait
bevonhatja. A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti
tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.
62

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
Az igazgató e feladata ellátása során:




dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával
összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak
más jogkörébe,
írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik
a helyettesítésről, - ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a
vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és –
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően.
A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban
kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt
percnél nem lehet több.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.
A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező
intézménynek kell biztosítania.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
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jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –
harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató
pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola
igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a
megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a
vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt,
adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A
jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A
vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási
idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az
időpont feltüntetésével – lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden
értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két
másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és:
 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben
érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával
értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
 az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára
utasítja, vagy
 amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát
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vagy eredménytelennek nyilvánítja, vagy az első pontban foglaltak szerint
értékeli a vizsgázó teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait
határozatba kell foglalni.

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan,
de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga
jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
A tanulói teljesítmény értékelése
Ha a vizsgatantárgy vizsgája több részből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább
15%-ot teljesítenie kell ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték
alapján legalább elégséges osztályzatot kapjon.
Az elérhető pontszámok osztályzatban történő kifejezése:
0 - 29 pont = elégtelen (1)
30 – 49 pont = elégséges (2)
50 - 69 pont = közepes (3)
70 -89 pont = jó (4)
90 -100 pont = jeles (5)

1.9 Az iskolába való felvétel és átvétel helyi szabályai
Felvétel az első évfolyamra:
Katolikus iskolánkba szeretettel várjuk mindazon családok gyermekeit, akik fontosnak
tartják, hogy gyermekük nevelése a keresztény értékrend szerint történjen.
Iskolánknak nincs Sárospatak városában felvételi körzete, a környező településekről is
fogadjuk a gyermekeket.
A beiskolázáshoz kapcsolódó tevékenységeink
Nyílt tanítási napok.
Gergely-járás.
Rajzpályázatok kiírása óvodásoknak.
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Iskolai játékos bemutatkozó program a leendő tanítókkal.
Játékos sportfoglalkozás a tornateremben a leendő tanítókkal, testnevelőkkel.
Részt veszünk a város óvodáinak szülői értekezletein.
Tájékoztató fórum a szülőknek.
stb.
A beiratkozás törvényi feltétele
- 2011. évi CXC (Nkt.) 45. §
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
A felvétel szempontjai:
 a szülő elfogadja gyermeke számára az iskola felekezeti elkötelezettségét,
 testvére már idejár,
 nyolc évig akar ebbe az iskolába járni,
 szülő az iskola dolgozója.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:








Óvodai szakvéleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek az óvoda
javaslatára kezdje meg tanulmányait az iskola első évfolyamán.
Szakértői vélemény a gyermek vizsgálatáról (javaslat a vizsgálaton való
részvételre nem elégséges a felvételhez)
Születési anyakönyvi
kivonatát.
Lakcímkártya
Keresztlevél (nem kötelező)
A szülő nyilatkozata arról, hogy elfogadja iskolánk házirendjét és az abban
megfogalmazott elvárásokat. Ez egyben kötelezettségvállalás is.
Keresztlevél megléte előnyt jelent.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:





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

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
igazgatója dönt.
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Ezek a következők:
 Az iskolába jelentkező tanuló magatartása példás vagy jó minősítésű legyen.
 Tanulmányi átlaga legalább 3,5 legyen.
 Vallási elkötelezettség megnyilvánuljon a család életében.
 Tanulmányi eredményétől függően a napközi, a tanulószoba elfogadása.
 A szülőnek vállalni kell a felzárkóztatást, a gyermek a tanév végéig kap
haladékot a tananyag pótlására, akkor osztályozó vizsgát kell tennie.
 Kiemelkedően sikeres előre haladása esetén a vizsgakötelezettség alól a
szaktanár javaslatára mentesíthető. Ez abban az esetben indokolt, ha a tanuló
teljesítménye már tanév közben is folyamatosan értékelhető volt.
 Az intézménybe jelentkezés alkalmával elbeszélgetünk a szülővel és a
gyermekkel a leendő osztályfőnök jelenlétében. Az elbeszélgetésre a
gyermeknek magával kell hoznia magyar és matematika füzeteit.
 Az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló felvételéről szóló döntése előtt
kikéri az igazgatóhelyettesek, a plébános, és az érintett évfolyam
osztályfőnökeinek véleményét, felső tagozaton az érintett munkaközösség
véleményét.
 Iskolaváltáskor, szükség esetén, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő
biztosításával segítjük a tanulókat.
 Átlépés másik osztályba ugyanazon az évfolyamon belül Lehetőség van azonos
évfolyamon belül másik osztályba való átlépésre, ha az a tanuló egyéni fejlődését
elősegíti
A Nkt.32.§ f) pontjában foglaltak alapján a fenntartó egyház viselkedési és megjelenési
szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő. E felhatalmazás
alapján megfogalmazott elvárásainkat házirendünk tartalmazza, melyet jelentkezéskor
ismertetünk a hozzánk felvételre jelentkező tanulóval, szüleivel.

1.10 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terv
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít.
Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a
sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az
elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon,
szakkörökön az ismeretek elsajátítására.
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Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető
elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.
Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.

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 az egészséget veszélyeztető tényezőket azonosítani,



tudják használni az ismereteiket és tapasztalataikat a veszély időbeni érzékelése
és elhárítása érdekében.







tudjanak baleset esetén tudatosan cselekvő magatartást tanúsítani
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 orvost, mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladataink:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási
alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás
alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli
(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében:
 az iskola védőnői hálózattal és az intézmény iskolaorvosával
 az iskola kapcsolatot épít ki a Városi Mentőszolgálattal,
 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
iskolán kívüli tanfolyamokba, vetélkedőkbe;
 – támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésekre való jelentkezését.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
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tevékenységformák szolgálják:
 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
Tantárgy
Biológia

Kémia

Fizika
Testnevelés

Elsősegély-nyújtási alapismeretek
- rovar csípések
- légúti akadály
- artériás- és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
- égési sérülések
- forrázás
- sportsérülések

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
félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:




minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak a Városi
Mentőszolgálat, a Városi Vöröskereszt bevonásával.
Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.
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2 Az iskola helyi tanterve
A választott kerettanterv megnevezése
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet mellékletei.
A KPSZTI kerettantervi szakértői munkacsoportja az EMMI kerettanterv alapján, annak
szükséges kiegészítésével, az eredeti forma és tartalom megtartásával készítette el a
„Katolikus helyi tanterv minta 2012” dokumentumot.
Iskolánkban a tantárgystruktúrát, azok óraszámait a Nemzeti Alaptanterv ajánlása alapján a
miniszter által akkreditált, a KPSZI által kiadott, kerettantervben megadott tantárgyi
órakeretnek megfelelően és a pedagógiai programban megfogalmazott célok szerint
alakítottuk ki. A helyi tanterv 2013. szeptember 1-től az intézmény valamennyi
tanulócsoportjára érvényes.
H2004: Az iskola minden évfolyamán a 2007-ben módosított NAT alapján felülvizsgált
kerettanterv – helyi tanterv szerint folyik az oktatás.
Köznevelési törvény: 2012. szeptember 1-től a mindennapos testnevelést az 1. és 5.
évfolyamon felmenő rendszerben kell megszervezni. A korábbi mindennapos testmozgást
kifutó rendszerben kell alkalmazni.

2.1 NAT 2020 választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
A helyi tanterv forrásai
 A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény
 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012
(VI. 4.) Kormányrendelet
 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet
 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: Kerettanterv az általános iskola
1–4. évfolyamára
 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: Kerettanterv az általános iskola
5–8. évfolyamára
Az iskola a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: Kerettanterv az általános
iskola 1– 4. és 5 – 8. évfolyamára alapján készített helyi tantervet, mely a 2020. évtől felmenő
rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe.
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2.2 A helyi tanterv tantárgyi tartalmai

A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember 1-jén kerül bevezetésre az első és
ötödik évfolyamon. A továbbiakban a bevezetés tanévenként felmenő rendszerben történik.
Az iskola választott
kerettantervei/
évfolyam
1.évfolyam

Tantárgy

Tanterv

Magyar nyelv és
irodalom

2-4.évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

1.évfolyam

Matematika

2-4.évfolyam

Matematika

2-4.évfolyam

Környezetismeret

1.évfolyam

______________

Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

Módosítás

2-4.évfolyamon
óraszámemelés tantárgyi
tartalom bővítése nélkül

1-4.évfolyamon
óraszámemelés tantárgyi
tartalom bővítése nélkül
4. évfolyamon
óraszámemelés 3.
évfolyamról tantárgyi
tartalom átrendezésével

1. g

1.évfolyam

Testnevelés

2-4.évfolyam

Testnevelés és sport

1.évfolyam

Vizuális kultúra

2-4.évfolyam

Rajz és vizuális
kultúra
Technika és tervezés

1.évfolyam

Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által

Változtatás nélkül

Tananyag és
óraszámváltoztatással
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1.évfolyam

Technika, életvitel és
gyakorlat
Ének-zene

2-4.évfolyam

Ének-Zene

1-4.évfolyam

Hittan

4. évfolyam

Informatika

1. évfolyam

Idegen nyelv

2-3. évfolyam

Idegen nyelv

4. évfolyam

Idegen nyelv

5.évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

6-8.évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

5.évfolyam

Matematika

6-8.évfolyam

Matematika

5.évfolyam

Történelem

2-4.évfolyam

közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
A korai
nyelvoktatás a
saját tantervi
programunk
alapján történik
A korai
nyelvoktatás a saját
tantervi programunk
alapján történik
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

Változtatás nélkül

Tantárgyi tartalom
kiegészítésével
Kiegészítve a
továbbhaladás
feltételeivel.
Módosított tartalommal
és óraszámokkal

Változtatás nélkül

5-8.évfolyamon
óraszámemelés tantárgyi
tartalom bővítése nélkül

6-8.évfolyamon
óraszámemelés tantárgyi
tartalom bővítése nélkül

Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
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6-8.évfolyam

Történelem

5.évfolyam

Természettudomány

6.évfolyam

Természetismeret

KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási
Hivatal által
közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

5.évfolyam

Első élő idegen
nyelv

Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

6-8.évfolyam

Idegen nyelv*

7-8.évfolyam

Biológia

7-8.évfolyam

Földrajz

7-8.évfolyam

Fizika

KPSZTI által
kidolgozott tanterv

7-8.évfolyam

Kémia

KPSZTI által
kidolgozott tanterv

5.évfolyam

Testnevelés

6-8.évfolyam
5. évfolyam

Testnevelés és
sport
Ének-zene

6-8.évfolyam

Ének-zene

Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

5.évfolyam

Vizuális kultúra

6-8.évfolyam

Rajz és vizuális

KPSZTI ajánlásával
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által

Tananyag és az óraszám
átrendezésével

Tananyag és az óraszám
átrendezésével

Változtatás nélkül
Tantárgyi tartalom és
óraszám
átrendezésével.
Óraszám
átrendezésével,
tantárgyi tartalom
bővítése nélkül
Óraszám
átrendezésével,
tantárgyi tartalom
bővítése nélkül
Óraszám
átrendezésével,
tantárgyi tartalom
bővítése

Változtatás nélkül

Kiegészítve a
továbbhaladás
feltételeivel

Tananyag és óraszám
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kultúra

kidolgozott tanterv

5.évfolyam

Technika és
tervezés

6-7.évfolyam
5-8.évfolyam

Technika, életvitel
és gyakorlat
Osztályfőnöki

5. évfolyam

Digitális kultúra

6-8.évfolyam

Informatika

Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv
Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
KPSZTI által
kidolgozott tanterv

5. évfolyam

Dráma és színház

6. évfolyam

Hon-és népismeret

változtatással.

Változtatás nélkül
Változtatás nélkül

Óraszám átrendezéssel,
módosított
óraszámokkal

Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv
tartalmát adaptálva
az évfolyamra.
Az Oktatási Hivatal
által közzétett
kerettanterv

1-8. évfolyamokon havonta egy alkalommal „Családórákat” tartunk, tantárgyi
vagy osztályfőnöki órák keretei között.
Az angol nyelvű órák számának növelését a 2017/2018-as tanévtől az 1. és 5.
évfolyamon tervezzük bevezetni. Alsó tagozatban a 4. évfolyam végén szintfelmérő
alapján a nyelvi kompetenciával rendelkező tanulók a képességfejlesztő csoportba, a többi
tanuló felzárkóztató, fejlesztő csoportban folytatja a nyelvi oktatást. A második
szintfelmérésre a 6. évfolyamon kerül sor. Az eredmények alapján a 7-8. évfolyamon a
heti 5 órában a jobb képességűek, heti 3 órában a kevésbé jó teljesítményűek folytatják
tanulmányaikat, felzárkóznak
1-8. évfolyamig az angol nyelvű órák számának emelésével, a testnevelésórák
3+2 rendszerű bevezetésével a 2018/2019-es tanévtől

-
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2018/2019.
1. évfolyam
NAT nk. ö.
7
7

Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Ének
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Hittan
Összesen

Tantárgy/évfolyam

1

2019/2020.
2. évfolyam
NAT nk ö
7
7

4

1
4

1
2
2
1

1
2
2
1

3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2)

2
22

2
23

2
23

2
24

2
27

1

1

2020/2021.
2021/2022.
3. évfolyam
4. évfolyam
NAT nk ö
NAT nk ö
7
7
7
7

4

1
4

4

2
4

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
1

2
22

1

2

2
22

2

2
4
1
2
2
2
1

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

NAT nk ö

NAT nk ö

NAT nk

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem és
állampolgári ismeretek
Idegen nyelv

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

4

3

4

3

+2

Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés és sport

4

4
1
2

4
1
2

4
1
2

3
1

0,5 3,5
1

Osztályfőnöki
Hittan
Tantervi modulok
Tánc és dráma
Hon és népismeret

3

+
1
1

2

+
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2
1
1
1
1

3+2
1
2

3+2
1
2

3+2
1
2

3+2
1
2

3+2
1
2

1

2
26

3
4
1
2
2
2
1

1

8. évfolyam
ö

NAT nk

ö

4

4

2

2

2

5

3

0,5 3,5

+2

5

4
1

4
1

2
2
2
1
1
1
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

3+2
1
2

3+2
1
2

3+2
1
2

0,5
0,5
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Ember és
társadalomismeret,
etika
Mozgókép és
médiaismeret
Egészségtan
Összesen

25

2

26

25

1

26

28

3

31

30

2

32

L
11.
30
34

M
12.
29
34

Óraterv 1-8. évfolyamig az 5/2020.(I.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint a
2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetve
A tanulók heti kötelező alapóraszáma és maximális óraszáma évfolyamonként
A
1
2
3

alapóraszám
maximális
óraszám**

B
1.
22
24

C
2.
22
24

D
3.
22
24

E
4.
23
25

F
5.
27*
28

G
6.
26*
28

H
7.
28*
30

I
8.
28*
30

J
9.
32
34

K
10.
32
34

A kiadott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési - oktatási céljainkhoz,
feladatainkhoz. A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára
előírt kötelező órakeret közötti, szabadon tervezhető órakeretet a táblázat szerinti tantárgyak
tanítására fordítjuk. A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és választott
tantárgyak és azok heti óraszámai az egyes évfolyamokon az alábbiak:
Alsó tagozatban
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Digitális kultúra
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Hittan
Összesen

2020/2021.
1. évfolyam
NAT nk. ö.
7
7

2021/2022.
2. évfolyam
NAT nk ö
7
7

2022/2023.
3. évfolyam
NAT nk ö
5
5

1
4

1
4

1
4

1
4

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2) 3(+2)

3(+2)

2
22

2
22

2
22

2
22

2
23

2
22

1
4
1
1
2
2
1
2
22

1
4
1
1
2
2
1

2023/2024.
4. évfolyam
NAT nk ö
5
5
2
4
1
1
2
1
1
2
22

1

1

3
4
1
1
2
1
1
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Felső tagozatban
2020/2021.
5. évfolyam

2021/2022.
6. évfolyam

2022/2023.
7. évfolyam

NAT nk ö

NAT nk ö

NAT nk

ö

NAT nk

ö

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem
Állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
1

2
1

4

3

4

3

5

3

Matematika
Digitális kultúra
Természettudomány
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés

4
1
2

4
1
2

4
1
2

4
1
2

3
1

3
1

3
1

3
1

1
2
1
2
1
1
1

1
2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

3(+2
)
1

3(+
2)
1

3(+2
)

3(+2
)

1
2
28

1
2
30

1
2
27

1
2
29

Tantárgy/évfolyam

Dráma és színház
Hon és népismeret
Osztályfőnöki
Hittan
Összesen

3

+
1

+
1

2
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

3(+2
)

3(+2
)

3(+2
)

3(+
2)

1
2
28

1
1
2
26

1
1
2
27

1
2
27

1

1

+2

2023/2024.
8. évfolyam

+2

2

5

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatásért felelős miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek
által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a nyolcvan
százalékát fedik le, a fennmaradó húsz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben
szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a
tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
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2.3.

A választható tantárgyak, foglalkozások

Egyéni foglalkozások:
● Egyéni fejlesztő foglalkozások (fejlesztő pedagógusok)
Előző év tanulmányi eredményeit figyelembe véve, vagy tanulási, beilleszkedési
gondok esetén az osztályfőnökkel és a szülővel egyeztetve a rászoruló gyermekek
fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.
● Logopédiai foglalkozások (logopédus)
● Gyógytestnevelés
● Korrepetálások (szaktanárok szükség szerint)
● Versenyekre való felkészítések (szaktanárok a versenyekhez igazodva)
● Tehetséggondozás
Tanórán kívüli foglalkozások:
● Sportkör: Korcsoportonként legalább heti 2 óra
● Énekkari foglalkozások:
heti 2 órában
● Napközis foglalkozások
Alsó tagozat iskolaotthonos és napközi otthonos rendszerben működik
Felső tagozatban - a törvény biztosította kereteknek megfelelően, igény esetén - a
tanítási órák után napközit/tanulószobát működtetünk.
● Érdeklődés szerint szakköröket és felvételi előkészítőket indítunk
•
•

Sakk /1-4. évfolyamon/: tanítási órák után, napközi időpontjában
Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program: 1-4. évfolyamon, heti 1
alkalommal (1 osztály sakkpalota, a másik osztály a kontroll osztály)
● 7-8. évfolyamon a 2. idegen nyelv oktatása választható formában, igény szerint
/angol, német nyelv/.
Minden esetben a fenntartó egyeztetésével és jóváhagyásával történik.
Projektoktatás
A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák
megoldása köré csoportosítja.
A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati
tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi
hatása.
A projektoktatás új oktatási stratégia, amely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására. A
projektoktatás olyan célközpontú oktatási stratégia, amely a sajátos célok elérését a valós
életet integráló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő, tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal,
módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási
környezetben valósítja meg, és az eredményeként létrejött projekt további célok
megvalósítását motiválja.
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A projektoktatás elméletileg minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, nélkülözhetetlen
viszont azokban a komplex témakörökben, amelyekben a konkrét tapasztalatszerzést
előfeltételező összefüggések megértése, magatartásformák elsajátítása a feladat.

A projektmódszer alkalmazásának célja:
 a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást tenni
 egy-egy témának, problémának a lehető legtöbb összefüggésének és
kapcsolódási
 pontjának felfedeztetéses tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés az
ismerethalmozás helyett.
A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati
tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi
hatása.

A projekthetek témáját az alábbi területekről választjuk:
 egészségvédelem
 környezetvédelem
 művészet
 kultúra – különös tekintettel nemzeti ünnepeinkre és népi kultúkincseinkre
 hon- és népismeret
A projekthetek fázisai:
 Tervezés, témaválasztás
 Kivitelezés
 Felülvizsgálat
 A projekt közzététele: Az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása (a
termékek bemutatása, beszámolók, viták, bemutatók, kiállítások, előadás stb.)
 A projekthét eredménye a produktum, amely lehet: tárgyi alkotás - kiállítás
előadás, színdarab, magnófelvétel, videofelvétel, fénykép, írásmű, művészeti
alkotás, bemutató, tabló, diagram, elméleti megoldás, rendezvény, ünnepély,
vetélkedő
A projekt, mint oktatási forma
 nagyobb szerepe van az egyéni és a csoportos munkának
 a tanár a munkákat csak szervezi, majd irányítja, a feladatot a tanulók egyedül
vagy társukkal közösen oldják meg
 minden projektmunkának az alábbi hasznos végeredménye kell, hogy legyen:
 valamilyen produktum, amely meghatározott minőségi követelményeknek is
eleget tesz
 a projekthez kapcsolható ismeretek megszerzése
 annak felismerése, hogy az adott ismeretet, illetve tanulási, megoldási technikát
sok más esetben is használni lehet.
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A projekt hatása az intézmény működésére
 A projektoktatás elősegíti, hogy az iskola a nevelés helyi rendszerévé váljon.
 A projektoktatás demokratizálja a tradicionális tanár-diák viszonyrendszert.
 A projektoktatás teret biztosít eltérő szintű és irányú képességeknek.
 A projektoktatás nyitottá teszi az iskolát.
A projekt hatása a tanulóra
 Nemcsak a feladathoz kapcsolódó ismereteket tanulja meg, hanem azt is, hogyan
kell egy megoldhatatlannak látszó újabb feladathoz legközelebb hozzákezdeni.
 Rájön arra, hogy egy feladatot nagyon sokféle módon meg lehet oldani.
 Nem fél az ismeretlen új feladatoktól.
 Megtanul rendszerben gondolkodni.
 A szakma irányába orientálja a tanulót.
 A csoportmunka révén kapcsolatteremtő képessége is fejlődik.
2.3

A csoportbontások és az egyéb foglakozások szervezésének elvei

Minden évfolyamban jellemző az osztály /általában párhuzamos / keretben történő oktatás.
Kivétel az idegen nyelv, ahol a csoportbontással, folyik a tanítás.
Csoportbontást a következő tantárgyak tanítása során:
 Idegen nyelv, hittan és ha az osztály tanulóinak száma eléri 25 főnél magasabb
létszámot lehetőség szerint minél több tantárgyból, de legalább magyar nyelv és
irodalom, matematika, informatika tantárgyból.
 Fejlesztő foglalkozáson legfeljebb egyszerre 3 tanuló részvétele lehetséges.
 Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozás maximum 5 fő részvételével
szervezhető.
 Szakkör és tömegsport foglalkozások 12 fő feletti létszámmal indítható.
A Pedagógiai Programban leírtak és a kiemelt nevelési-oktatási területeink alapján a
következő tárgyaknál alkalmazunk csoportbontást, amennyiben a tanulói létszám indokolja:
4- 8. osztály
1-8 évfolyamon felekezetek szerint
7-8. évfolyam (párhuzamos osztályok esetében külön fiúk és
lányok összevonva)
Magyar nyelv és irodalom: 25 főnél osztálylétszám esetén lehetőség szerint.
Matematika:
25 főnél osztálylétszám esetén lehetőség szerint.
Idegen nyelv:
Hittan
Testnevelés:

A csoportbontások minden esetben a fenntartó jóváhagyásával lehetségesek.
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2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének
kikérésével a KELLO felületéről választják meg az alkalmazott tankönyveket.
Fontos, hogy bármilyen tantárgyhoz kapcsolódik is, a tankönyv megfeleljen az iskola
szellemiségének, ha ez lehetséges, keresztény szemléletet tükrözzön.
Az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép
stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyet hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A
nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.
tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.).
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleten) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetére a szülők kötelessége.
A tankönyv kiválasztásának szempontjai:
● Feleljen meg a helyi tanterv közvetítendő műveltség anyagának, a nevelő
tartalmi elvárásainak.
● Feleljen meg a keresztény értékeknek.
● Segítse megfelelően a tananyag megértését, legyen korszerű szemléletű,
praktikus tartalmú.
● Biztosítsa a gyermeki érdeklődés szinten tartását, legyen olvasmányos, érdekes,
lényeget megragadó.
● Bekerülése és kivitele, tartóssága legyen szinkronban, ára legyen megfizethető.
● Csak a kötelező tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek rendelhetők.
A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
Tankönyvek, feladatlapok:
 Tartalma, tevékenységformái, követelményei alkalmazkodnak a kerettantervben
előírtakhoz.
 A tanítandó fogalmak meghatározásai logikailag átgondoltak, figyelembe veszik
az életkori sajátosságokat.
 Feladattípusai változatosak, sokszínűek, feladatrendszere lehetőséget ad a
differenciálásra.
 Tudományosság szempontjából kifogástalan.
 Nyelvezete érthető, egyértelmű.
 Szemléleti anyaga igényes, funkcionális.
 Felkelti a tanulók érdeklődését; elősegíti az önálló tanulást.
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 Ára kedvező; minősége (mérete, súlya, kötése, tartóssága) megfelel a tanulók
életkorának.
Taneszközök:
 Megfelelnek a kerettanterv előírásainak, az oktatás célrendszerének.
 Tartós használatúak.
 Az adott évfolyamok kísérleteihez, méréseihez megfelelően biztonságos,
balesetmentes eszközök.
 Külső megjelenésükben igényesek.
 A választott munkaformához megfelelő számban állnak rendelkezésre.
 A tanulók testméretéhez illeszkedő szabványos iskolai sportszerek.
Az iskola - a pénzügyi lehetőségeihez mérten - saját költségvetési keretéből, illetve egyéb
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár
számára.
A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki a“17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről” szóló jogszabályban foglaltaknak megfelel.
A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a tankönyvellátás térítésmentesen jár az
általános iskola 1-8. osztályosai számára. Erre a fenntartó normatív támogatást nyújt, melyet
a tantestület döntése alapján használ fel az iskola.

2.5 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A fejlesztési területek:








áthatják a pedagógiai folyamat egészét. A célok elérésének érdekében egyaránt
jelen kell lenniük az ismeretszerzés, a gyakoroltatás, a cselekedtetés mellett a
példák érzelmi hatásának is.
a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, a nevelés és az
oktatás során megszerzett ismeretekkel, illetve a tudásszerzést segítő
attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket az új társadalmi igényekkel.
az általuk meghatározott nevelési célok beépülnek az egyes nevelési területek, a
tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmába.
Az iskola helyi tanterve szerint a tantárgyak részterületévé válhatnak, de
megjelenhetnek önálló tantárgyként is.
témákat, fejlesztési helyzeteket hordoznak a nem tanórai keretek között folyó, a
tanórán kívüli foglalkozások, programok megszervezésére is.
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A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása
intézményünkben:

Erkölcsi nevelés:
 Erkölcsi nevelésünk alapja a kereszténység üzenetének, az örömhírnek az
átadása.
 Az emberformálást előtérbe helyezve az isteni kegyelem minél tökéletesebb
befogadását szeretnénk elősegíteni.
 Nekünk, keresztény pedagógusoknak, kötelességünk diákjainkat lelkiismeretük
művelésére, a szép, a jó, a szent és igaz feltétlen elfogadására nevelni.
 Erkölcsi érzékük fejlesztésével szeretnénk elérni, hogy cselekedeteikért és azok
következményeiért felelősséget vállaljanak és kibontakozzon igazságérzetük.
 Hitéleti és különböző iskolai programok szervezésével segítjük elő, hogy
sikeresen illeszkedjenek be a közösségbe.
 A mindennapi életből és a Bibliából vett példákkal készítjük fel őket az
elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, életvezetési problémáik megoldására.
 Személyes példamutatásunkkal szeretnénk elősegíteni az olyan nélkülözhetetlen
készségek kialakulását, mint a:
 kötelességtudat
 a munka megbecsülése
 a mértéktartás
 az együttérzés
 a segítőkészség
 a tisztelet és a tisztesség
 a türelem, a megértés, az elfogadás
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:
 Megismertetjük a gyermekekkel, a tanulókkal nemzeti, népi kultúránk
hagyományait.
 Magyar szentek, történelmi személyiségek tudósok, művészek, írók, költők,
sportolók munkásságára hívjuk fel figyelmüket.
 Megfelelő ismeretek átadásával, egyéni és közösségi tevékenységek
gyakoroltatásával segítjük elő az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. - Az iskolai élet különböző színterein alakítjuk a
közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzését. - Felismertetjük minden
gyermekkel, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége.
 Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy Európa a magyarság tágabb hazája.
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
 Megalapozzuk a cselekvő állampolgári magatartást: a törvénytisztelet, az
együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság, az emberi jogok
tiszteletben tartása, az erőszakmentesség, a méltányosság tekintetében.
 Az állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, honvédelmi nevelés
osztályfőnöki órák, történelemórák kiemelt feladata.
 A kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség, a vitakultúra
fejlesztésével alapozzuk meg aktív részvételüket a közéletben.
 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás
képességét alakítjuk ki.
 A fejlesztési terület feladatainak megvalósításához alkalmazhatóak a tanulók
tevékeny részvételére építő tanítás és tanulásszervezési eljárások
(csoportmunkák, projektek), az osztályközösségek felelősi rendszerének
kialakítása, a diákönkormányzat munkájában való szerepvállalás.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:
 Az elsajátított tudásra és készségekre alapozva fejlesztjük a tanulók
önértékelését, helyes énképük kialakulását, ezáltal is felismertetve velük, hogy
saját egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat önmaguk alakítják.
 Hozzásegítjük a gyermekeket ahhoz, hogy képesek legyenek érzelmeik hiteles
kifejezésére, valamint a kölcsönös elfogadásra, bele tudják élni magukat mások
helyzetébe.
 Az önismeret megalapozásával hozzájárulunk a kulturált egyéni és közösségi
élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakításához, mert az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja.
 Fejlesztő tevékenységünk a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatja a
megszerzett tudásra, az elsajátított készségekre alapozva a gyermekek kulturált
egyéni és közösségi életét, képessé téve őket mások megértésére és tiszteletére, a
szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására.
A családi életre nevelés:






Isten és ember előtt a gyermek neveléséért a család a felelős. Azonban a mai
értékvesztett világban a családok működésében zavarok keletkezhetnek, ezért
egyre nagyobb szükség van arra, hogy az intézmény feladatrendszerébe beépítse
a családi életre nevelést.
A szeretetkapcsolatok kiteljesedésének legszebb példáját adjuk a gyermekeknek
a Szent család életének bemutatásával.
Pozitív példákat tudunk a gyermekek elé állítani azzal is, ha olyan programokat
szervezünk, melyeken a család minden tagja részt vehet: kirándulások, farsangi
mulatságok, sportversenyek, pályázatok. Ezek a lehetőségek az együttlét örömén
felül harmonikus családi mintákat közvetítenek a gyermekek felé, elősegítik a
családi közösségek megbecsülését.
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A 7-8. évfolyamon tanulók esetében az iskolának foglalkoznia kell a szexuális
kultúra kérdéseivel is. Ehhez a védőnő és az iskolaorvos segítségét is igénybe
vesszük.

A testi és lelki egészségre nevelés:








Az emberi test a lélek temploma. Katolikus intézményünk növendékeit
tudatosan ösztönözzük a „templom” épségének, szépségének megóvására.
Az egészségnevelés témakörében tartott rendezvények, osztályfőnöki órák, a
védőnő és az iskolaorvos által megtartott foglalkozások, versenyek, vetélkedők
keretében ismerhetik meg az egészséges táplálkozás alapelveit, a betegségek
megelőzésének lehetséges módjait, a testi higiéné alapvető követelményeit.
A sport, a mozgás megszerettetésére rendszeresen szervezünk kirándulásokat,
házi bajnokságokat, sportversenyeket. Biztosítjuk a mindennapos testnevelés
lehetőségét.
Lelki egyensúlyuk megóvása érdekében megtanítjuk a gyermekeket társas
viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére is.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség



A személyiség fejlesztését, kibontakoztatását segítő nevelésnek, oktatásnak
fontos területe a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység fejlesztése, a segítő magatartás kialakítása.



Bekapcsolódás a Sárospataki Római Katolikus Plébánián működő Szent Erzsébet
KARITASZ – csoport munkájába: élelmiszer és ruhagyűjtési kezdeményezések, az
időskorúak látogatása a városi Szociális és Idősek Otthonába.

Fenntarthatóság, környezettudatosság





Minden gyermeket a teremtett világ szépségeinek megóvására nevelünk.
Aktív részvételre neveljük őket saját szűkebb és tágabb környezetük
megóvásában, szépítésében.
Tudatosítjuk bennük, hogy az energiaforrások végesek, ezért lehetőségeikhez
mérten nekik is tevékenyen részt kell venniük például az anyagok
újrahasznosításában szelektív hulladékgyűjtéssel, használt elemek, műanyag
palackok, kupakok és papírhulladék gyűjtésével.

Pályaorientáció:




A gyermekek életkorához igazodva igyekszünk ismereteket nyújtani a munka
világáról.
A különböző tantárgyakból adódó és a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeit
kihasználva igyekszünk biztosítani, hogy különböző tevékenységekben
próbálhassák ki magukat, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő
területeken, megtalálhassák hivatásukat, kiválaszthassák a nekik tetsző
foglalkozást és pályát, továbbá hogy képessé váljanak az ehhez szükséges
erőfeszítések megtételére.
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Mindezek érdekében fejlesztenünk kell a gyermekekben a segítéssel, az
együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos
magatartásmódokat és azok kezelését.

Gazdasági és pénzügyi nevelés:





Konkrét, a gyermekek, a családok életéből vett példák, tapasztalatok alapján
ismereteket sajátíthatnak el tanulóink a háztartások életéről, a vállalkozások, a
nemzetgazdaság, a világgazdaság működéséről, ezek intézményeiről.
Célunk, hogy a gyermekek felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő
munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit
és kockázatát.

Médiatudatosságra nevelés:
 Célunk, hogy a rendelkezésre álló médiumok sokaságából megtanulják a
gyermekek a legmegfelelőbb kiválasztását ismeretszerzési és kommunikációs
céljaik eléréséhez.
 Felelős médiahasználatra neveljük őket, hogy a médiumoktól is befolyásolt
mindennapi életükben kialakuljon kritikai beállítódásuk, értelmes és értékelvű
felhasználók legyenek a média minden területén.
 Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek keretében ismerkedhetnek meg a média
működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti
kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint a különbségek és az
említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A tanulás tanítása:
 A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata.
 Minden pedagógusnak fel kell keltenie a gyermekek érdeklődését az iránt,
amit tanít, és útbaigazítást kell adnia a tananyag elsajátításával, szerkezetével
kapcsolatban.
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk:
 a megfigyelésre,
 a tervezett kísérletre,
 a könyvtári és más információforrások használatára,
 az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósítására,
 a csoportos együttműködésre,
 a tanultak rögzítésére és előhívására,
 a memoriterek, meghatározások, fogalmak, képletek
elsajátíttatásának módjára.
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Mindezek segítségével olyan tudást adhatunk a gyermekeknek, amelyet új
helyzetekben is képesek alkalmazni.
A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének és a tudás
minőségének értékelése.

2.5.1 Hittan
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról:
„9. § (1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak
alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni
a) * az szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy óraszámait.”
Intézményünk egyházi köznevelési intézmény, a hittan órák száma hetente 2 óra. A
vallásgyakorlat egyes területeire fokozatosan kell bevezetnünk azon diákjainkat, akiket a
szülők azért írattak be az iskolába, hogy hitüket megismerjék, illetve abban növekedjenek. A
hitre nevelés nemcsak a hittanórák feladata, át kell szőnie az intézmény mindennapi életét.
Fontos, hogy személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti múltjához.
2.5.1 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók
fizikai állapotának mérése
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
A 2017/2018-as tanévtől a 3+2 testnevelésórát szervezzük, ezzel lehetőséget adva
tanulóinknak a sportegyesületek és táncművészeti órák, heti 2 órájának elfogadásához.
Mindennapi testedzés megvalósítása:
● Testnevelési órákon,
● Szervezett úszásoktatásban való részvétellel,
● Napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint,
● Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében,
● Művészeti iskolák szervezett táncoktatásai
● Diáksport Egyesület működtetésével,
● Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett
sportolási részvételét,
● Sporttáborok szervezése,
● Sportversenyek lebonyolítása,
● Családi és iskolai sportnap szervezése.
Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába.
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A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség
által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-versenyekbe, a
különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.
A tanulók fizikai állapotának mérése
2014. október 27-én megjelent a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása, amely
szabályozza és nevesíti a NETFIT® rendszerrel történő tanulói fittségi állapot mérésék
tartalmi keretét.
A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérésével kapcsolatos módosítás Nkt „80. § (9)
Az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében
meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4.
évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését,
vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett
tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés
tantárgyat tanító pedagógus végzi. A mérés megszervezésére a (2)-(8) bekezdésben foglaltak
alkalmazandók.” A jogszabály értelmében a fittség-mérési eredményeket a kötelező mérési
időszak utolsó napjáig szükséges rögzíteni.
● A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas felmérések (éves szinten),
nemcsak a NETFIT alapján, hanem az iskolai testnevelők által összeállított program
alapján.
● A teszteket évente kétszer tanév elején ősszel, és tanév végén májusban végezzük 1-8.
évfolyamban.
● A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni, a tesztek között.
● A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük.
● Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk hol áll a tanuló (személyre szólóan):
● tavalyi eredményhez képest
● vagy év elejéhez képest
● vagy az osztályátlaghoz képest
● Igény esetén szülőnek tájékoztatás: hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék
gyermekeiket fizikai fittségük fejlesztésére.
FELMÉRÉSEK (NETFIT):
● helyből távol ugrás teszt
● kézi szorító erő mérése
● aerob fittségi profil (ingafutás – állóképesség mérés, aerob kapacitás)
● testösszetétel és tápláltsági profil (BMI, testzsír százalékmérés)
● vázizomzat fittségi profil (ütemezett hasizom teszt)
● törzsemelés teszt
● üzemezett fekvőtámasz teszt
● hajlékonysági profil
FERLMÉRÉSEK (INTÉZMÉNYI – KORCSOPORTOKNAK MEGFELELŐEN):
● kislabdahajítás
● távolugrás
● síkfutások, középtávfutások
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● magasugrás
● súlylökés

2.6 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Írásbeli számonkérés:
 felelet
 házi dolgozat
 témazáró feladatlap
 célirányos felmérések/pl. néma értő olvasás
Szóbeli számonkérés:
 órai munka aktivitása
 kiselőadás kutatómunkával
 felelet
Gyakorlati számonkérés:
• technika és tervezés, digitális kultúra (informatika), testnevelés, ének - zene,
vizuális kultúra tantárgyakból
A tanulók teljesítményének értékelése:
Alapelvek:
Az értékelés:
 személyre szóló,
 fejlesztő, ösztönző jellegű,
 folyamatosságot biztosító,
 az iskolai követelményrendszerre épülő,
 a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát biztosító,
 tárgyszerű,
 félelemmentes légkörben történő pedagógiai eljárás legyen.
 Az értékelésnek a tanuló tudására kell vonatkoznia, nem lehet fegyelmezési
eszköz
 Felszerelés, taneszköz hiányát nem lehet a tantárgyi értékelés körébe bevonni,
azt a szorgalom értékelésekor kell figyelembe venni.
 A házi feladatot a tantárgyi értékelés részének tekintjük, hiánya miatt fekete
pontok,
 „mínuszok” adhatóak, melyeket osztályzatra lehet átváltani az alábbiak szerint:
o Heti 1 órás tantárgy: 3-5 negatívum váltható be elégtelen osztályzatra.
o Heti 2 vagy több órás tantárgy esetén 5-10 negatívum váltható be
elégtelen osztályzatra.
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A tanulók írásbeli munkájának külalakját, a füzetvezetést szintén a tantárgyi
értékelés körébe soroltuk.
Az alapelveket és az egyes tantárgyak követelményeit minden szaktanár közli a tanulókkal
tanév elején.
A tanuló értékelésének területei
 a gyermek képességei, kompetenciái és ezek fejlődése
 feladattudata, feladattartása
 az otthoni és az iskolai munka intenzitása
 tanulási motivációja
 a gyermek tantárgyi fejlődése
 együttműködése a tanárral és az osztálytársakkal
 fegyelme, emlékezete, koncentráló képessége, gondolkodása
 személyiségének (pszichikus funkcióinak) fejlődése: kognitív, emocionális
 szociális intelligenciája
 a munkák, a füzetek külalakja
 miben a legjobb a gyermek (ismeretkör, képesség)
 miben vannak nehézségei
 hogyan lehet segíteni
 mi kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni
Az értékelés formái:
Diagnosztikus értékelési formák:
Tanév elején végezzük, a diagnosztikus felméréseket nem lehet osztályozni.
Formatív értékelési formák:
Fejlesztő, segítő jellegűek, a követelmények teljesítésének pillanatnyi állapotát tükrözik.
Szóbeli értékelés:
 tanítási órákon
 fogadóórákon
 szülői értekezleten az osztályfőnök által
 a havi magatartás, szorgalmi jegyek megállapításakor
 az iskola által szervezett programokon (kirándulás, lelkinap, vetélkedők stb.)
 Egyéni időpontban megtartott szaktanári fogadóórákon
Szöveges értékelés, írásban:
 az osztályfőnök vagy a szaktanár szükség esetén (kiemelkedő teljesítmény,
illetve problémák kapcsán)
 a dolgozatokra, füzetekre írt szaktanári (tanítói) vélemények
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külső kérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, katolikus
iskolák napjára, rendőrség, bíróság)

Osztályzatokkal:
A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményét osztályzattal értékeljük az első évfolyam
kivételével.

Az osztályozás szempontjai

















Az értékelésnek fontos szerepe van a személyiségfejlesztésben, segít abban,
hogy minden tanulót a képességei szerint legmagasabb szintre sikerüljön
felhozni. Az értékelés rendszeres kell, hogy legyen, hiszen ösztönzést ad,
felelősséget ültet el, kötelességtudatra, sőt céltudatra nevel. Az értékelés
lényege, hogy hiteles legyen, a bírálat javító szándékkal történjen, konkrét
segítséget adjon a tanulónak.
A tantárgyak érdemjegyeit a szaktanárok állapítják meg, figyelembe véve az
igyekezetet. A jegyek félévkor és év végén történő megítélésében a jegyek
különféle súlyát, a tanuló tantárgyhoz való hozzáállását, előmenetelét értékeljük.
Magatartás és szorgalom jegyekre félévkor és tanév végén az osztályfőnök tesz
javaslatot a konferencián, miután egyeztetett a napközis nevelővel. A jegyet a
konferencia elfogadja, vagy az osztályban tanító nevelők szavazása után
módosítja.
Amennyiben a diák 3 vagy több tantárgyból ér el kitűnő minősítést, az
osztályfőnök kérésére tantestületi dicséretben részesül. Az érdemjegyekről
évközben a szülők a tájékoztató füzetből (ellenőrző) értesülnek, év végén a
bizonyítványból.
Az évfolyam tantárgyankénti követelményeinek teljesítésére 10 hónap szorgalmi
ideje adott.
A tantárgyak osztályzatairól a szaktanárok döntenek. A bukásra álló tanulók
esetében az adott munkaközösség, illetve az azonos képesítésű szaktanárok
csoportja méri fel a tanuló tudását, hogy megfelel-e a továbblépés tanterv által
előírt követelményeinek.
Az 1.-3. évfolyamban csak szülői beleegyezés után lehet évfolyamot
ismételtetni.
A tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek félévi és év végi megítélésében is
az osztályfőnök előterjesztése alapján a tantestületi konferencia dönt, külön alsó
és felső tagozatban.
A tanulók tudását, előrehaladását havonta legalább egy-egy érdemjeggyel kell
értékelni.
A helyi tantervben megfogalmazott tananyag témaköreinek megfelelően a
gyermekek témazáró dolgozatot írnak.
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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 szerint végzik:
teljesítmény
0-29%
30-54%
55-89%
90-100%





1. osztály
felzárkóztatásra szorul
megfelelt
jó
kiváló

teljesítmény
0-29%
30-54%
55-75%
76-89%
90-100%

2-8. osztály
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

A tanulók egy nap kettő témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak.
Csak a szaktanár által megtanított anyagot lehet számon kérni.
A tanuló tartós hiányzása esetén a tananyag pótlását egy héten belül el kell
végeznie.

Egyedi esetekben az igazgató határozatban engedélyt adhat az osztályozás alóli mentességre.
Ebben az esetben a nevelési tanácsadó javaslatával, valamint a szülő írásbeli kérésével is
rendelkezni kell.
Az értékelés nyilvános formái:
• házi versenyek, vetélkedők
• bemutatóórák
• az egész iskola közössége előtt (iskolagyűlés, tanévzáró, tanévnyitó ünnepélyek,
iskolai rendezvények)
• szakköri-, napközis munkák kiállítása
A tanulók munkájának értékelésekor, minősítésekor a pedagógust széles körű szabadság illeti
meg. Ennek részeként egyéni értékelési módszerek alkalmazására is lehetősége van, de
ezeknek mindig összhangban kell lenniük a jogszabályi előírásokkal.
Például: Kisebb számonkérések esetén alkalmazzuk a pontozásos módszert. Az átszámítás
munkaközösségenként összehangolt. A naplóba és a tájékoztató füzetbe csak az átszámított
jegyek kerülnek.
Szummatív értékelés:
A tanuló teljesítményét félévkor és tanév végén minősítjük
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A minősítés rendszere iskolánkban
Évfolyam Félévkor

Tanév végén Dokumentum félévkor Dokumentum tanév végén

1.évfolyam
2.évfolyam
3.évfolyam
4.évfolyam
5.évfolyam
6.évfolyam
7.évfolyam
8.évfolyam

Szöveges

Szöveges

- füzet, napló

Érdemjegy

Érdemjegy

Nyomtatott félévi értesítő,napló

Érdemjegy

Érdemjegy

U.a, napló

Érdemjegy

Érdemjegy

U.a, napló

Érdemjegy

Érdemjegy

Ellenőrző, napló

Bizonyítvány napló,törzslap

Érdemjegy

Érdemjegy

Ellenőrző , napló

Bizonyítvány napló,törzslap

Érdemjegy

Érdemjegy

Ellenőrző, napló

Bizonyítvány napló,törzslap

Érdemjegy

Érdemjegy

Ellenőrző, napló

Bizonyítvány napló,törzslap

Bizonyítvány pótlap,napló,törzslap
Bizonyítvány, napló, törzslap

Bizonyítvány ,napló,törzslap
Bizonyítvány napló,törzslap

A szöveges értékelés formája, módszere iskolánkban:
Szövegesen értékeljük a tanulókat első évfolyamon félévkor és tanév végén. .A félévi
értékelések szövegei megtalálhatóak előre nyomtatva a naplóban és Az első évfolyam végén a
bizonyítvány pótlapjára csak a minősítő kifejezéseket írjuk be, az egyes kifejezések tartalmát
egy mondatbank tartalmazza tantárgyanként. Ezt minden szülő megkapja kinyomtatva.
A mondatbank: 1. évfolyam
Magatartás
Társaival barátságos- együttműködő-közömbös- gyakran kerül konfliktusba- segítőkész- nem
segítőkész.
Közösségben: aktívpasszív- zárkózott- kezdeményező- hátráltató- konfliktust okozó.
Felnőttekhez: udvarias – udvarias- tisztelettudó- közvetlen- tartózkodó- bizalmatlan.
Szorgalom
Munkáját: önállóan- kevés segítséggel – kizárólag segítséggel végzi.
Probléma esetén: segítséget kér- nem segítséget kér
A közösségi munkát: ötletekkel segíti- utasításra teljesíti- gyakran hátráltatja.
Tanulmányi feladataink teljesítése: pontos, hiánytalan- ritkán hiányos- gyakran hiányos
Tanítási órákon: figyel- nem figyel- sokat jelentkezik- mással foglalkozik- a többiekkel együtt
halad- a többiektől gyakran lemarad.
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd:
Tiszta, érthető- a ………..hang képzése bizonytalan; a …………….hang képzése
hibás.
Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő- korosztályáénál szerényebb
Olvasás:
A tanult betűk felismerése és olvasása: biztos- bizonytalan- tévesztő.
Olvasása: folyamatos- szótagoló- betűző.
A szavakat, rövid mondatokat: megérti- csak segítséggel érti meg- nem érti meg.
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Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan- pontatlanul- csak segítséggel- segítséggel sem
mondja el.
Írás:
Ceruzafogása: megfelelő- bizonytalan.
Vonalvezetése, írásmozgása: biztos- bizonytalan.
Füzetvezetése: tiszta- rendezett- rendezetlen.
Betűismerete: biztos- bizonytalan- gyakran tévesztő.
Írásának tempója: megfelelő- lassú- kapkodó.
Matematika:
Számfogalma: biztos- bizonytalan
A számok tulajdonságainak felismerésében és megnevezésében: önálló- segítséget igényló.
Tájékozódása a számegyenesen: jó- pontatlan.
A tanult matematikai jelek (<,>,=) ismerete és alkalmazása: biztos- bizonytalan
A -es számkörben műveletet: önálló- kevés segítséggel- sok segítséggel tud elvégezni.
Csökkenő és növekvő sor felállítására: önállóan- segítséggel- segítséggel sem képes.
Ének- zene:
A tanult dalokat el tudja énekelni: önállóan- segítséggel- csoportban.
A dalokat: szívesen- csak biztatásra énekli.
A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására: képes- bizonytalan- nem képes.
A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen- vonakodva vesz részt.
Technika és tervezés
Munkái: szépek- igényesek- pontosak- gyakran pontatlanok.
Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen- biztonságosan- bizonytalanul bánik
Kézügyessége: kiváló- jó- korának megfelelő- koránál fejletlenebb.
Vizuális kultúra
A rajz és festés iránti érdeklődése: élénk- mérsékelt- közömbös.
Munkáját: önállóság- ötletszerűség-segítségvárás jellemzi.
Az eszközöket: jól- megfelelően- bátortalanul használja.
Színhasználata: változatos- egyhangú.
A rajzfelület kitöltésére: törekszik- nem törekszik.
Testnevelés
Az órákon, foglalkozásokon: aktív- együttműködő- közömbös.
Erőnléte, állóképessége: kiváló- korának megfelelő- csak kis terhelést bír.
A szabályokat: önként, pontosan- csak utasításra- ritkán utasításra sem tartja be.
Mozgása: harmonikus- összerendezett- koordinálatlan.
Különösen ügyes:……………………….
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2.6.1 Az írásbeli és a szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai
felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A házi feladat, az otthoni (napközis) felkészülés célja:
 az egyes tantárgyi agyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása;
 segítség a tanórai munkához;
 a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése;
 fejlődjön a tanulók megoldási képessége;
 a motiváció növelése;
 a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet, könyvtár használat);
 az önművelés igényének kialakítása,
 a tanulói teljesítmény javítása;
 leszakadó, alul teljesítő tanulók felzárkóztatása;
 a tanulási technikák kiépítése;
 a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése;
 az önálló ismeretterjesztés stratégiájáénak kialakítása, az élethosszig tartó
tanulás
 eszközeinek megismerése.
A házi feladat adásának alapelvei:
 A szülők a nevelőktől kérhetnek tanácsot abban, hogyan nyújtsanak segítséget
gyermekük otthoni tanulásában.
 A tanulók a házi feladat elkészítéséhez kérhetik a szaktanár útmutatását.
 A pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrzi, és megbeszéli a diákokkal.
 A szorgalmi házi feladatot a tanár jutalmazza (piros pont, osztályzat).
A házi feladat tartalmát tekintve:
 Kapcsolódjon az órai munkához, a tantárgyi követelményekhez.
 Lehetőség szerint legyen differenciált, egyénre szabott.
 Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő.
 Legyen megfelelően előkészített, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő.
A házi feladat formáit tekintve lehet:
 projektmunka, egyéni munka;
 számolás, fogalmazás, teszt;
 munkafüzeti gyakorlatok;
 szótanulás, memoriter;
 rajzok, plakátok;
 gyűjtőmunka, versenyfeladatok, rejtvények, kísérletek.
A házi feladat adásának korlátai, mennyiségének elvei:
 A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége nem lehet túlzott
(tantárgyanként 15-30 perc –átlagos képességű tanulónál-).
 Rendszeresen adnak házi feladatot a nevelők.
 A fogalmazások maximális hosszát a szaktanár határozza meg figyelembe véve
az életkori sajátosságokat.
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A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként is számon kérheti a
nevelő.
Nagyobb szünetek előtt, hétvégéken annyi házi feladat adható, amennyit
általában egy tanórára kapnak a diákok.
A kötelező olvasmányok elolvasására az előző tanév végén, illetve a tanév elején
is
felhívjuk a tanulók figyelmét.
Csak olyan házi feladatot kapnak a tanulók, amelynek elvégzéséhez szükséges
anyagok és eszközök egy átlagos háztartásban rendelkezésre állnak.
A kutatómunkára, kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre hosszabb
idő áll a tanulók rendelkezésére.

A házi feladatok adásának módja, mennyisége:
Tantárgy

Házi feladat
típusa

Házi feladat
mennyisége

Matematika

Szóbeli

Magyar irodalom

Szóbeli és
írásbeli,

Magyar nyelv
Fizika

Szóbeli és írásbeli
Szóbeli és írásbeli
1 lecke (2-3 oldal
lényege

Kémia

Általában szóbeli,
néha írásbeli

Biológia

Szóbeli, néha
írásbeli
Szóbeli és írásbeli

2-5 feladat
egy-egy tétel,
összefüggés,
szabály
1-2 feladat
gyakran
memoriterek
2-3 feladat
1.2 feladat
megoldása
1 lecke (2-3 oldal
lényege
1 lecke (2-3 oldal
lényege
1-2 feladat
megoldása
1 lecke (2-3 oldal
lényege
1 lecke lényege
1-2 oldal
1 lecke lényege
1-2 oldal
5-15 szó
1.2 feladat

földrajz
Természetismeret
Környezetismeret
Angol/Német

Szóbeli és írásbeli
Szóbeli és írásbeli

Megoldásra fordított
idő /Átlagos képességű
tanuló esetén/
15-25 perc

15-25 perc

15-25 perc
15-20 perc

15-20 perc

20-25 perc
20-25 perc
20-25 perc
10-20 perc

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe
kell venni a következőket:
● a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára
aránytalanul nagy terhet,
● vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,
● a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,
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● kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi
feladatokat.
Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük, a
hibákat javíttatjuk.
Az alsós napközis osztályokban „az önálló munka” veszi át a házi feladat szerepét, amelyet a
tanítók felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak meg a tanulók. Differenciált
formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk.
A felsős tanulószobai illetve napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és
foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A
foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és ellenőrzi,
segíti a szóbeli tanulást.
Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul
elvégezzék.
Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus feladata.
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, hogy legyen idő a pihenésre
és kikapcsolódásra.
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak szorgalmi
feladat adható.
Az önálló tanulás szervezésének lépései (napközi, tanulószoba)
 Az önálló tanulás tárgyi feltételeinek megteremtése.
 Az önálló tanulás higiénés feltételeinek biztosítása.
 A tanulók motiváltságának megteremtése.
 Az önálló tanulás kialakítását segítő tanulási technikák tanítása.
 A tanulási technikák folyamatos gyakoroltatása, szokássá alakítása.
 Az önálló munka előkészítése.
 Az önálló munka.
 Ellenőrzés.
 Az önálló munka értékelése.
2.6.2 Az írásbeli beszámoltatás formái
Az írásbeli beszámoltatás szerepe:
● A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése
● A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése
● Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének
(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és
minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját.
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Formái:
Év eleji felmérés

Rövid írásbeli
számonkérés
Témazáró dolgozat

Év végi felmérés

Megíratás módja, rendje, korlátai,
súlya:
Aktuális tudásszint felmérése, Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a
a tovább haladáshoz
tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem
szükséges tudásszint
osztályozzuk.
ellenőrzése
Egy adott témában való
15-25 perces,
tájékozottságot, az órára való bármikor megíratható, súlya a szóbeli
felkészülést ellenőrzi
felelettel egyenértékű.
A tananyag egy nagyobb
Terjedelme 45 perc, esetenként 2X45
témakörének alkalmazás
perc.
képes tudását méri
Egy napon legfeljebb két témazáró
dolgozat íratható.
A témazáró dolgozatot összefoglalásnak
kell megelőzni és a megíratás időpontját,
témaköreit a diákokkal előre tudatni kell.
A félévi és év végi osztályzatoknál
meghatározó súllyal szerepel, de ki kell,
hogy egészítse szóbeli felelet.
A tanév tananyagának
Több órás ismétlésnek kell megelőznie,
alapkövetelményeit méri
előre be kell jelenteni.
Súly a témazáró dolgozattal egyenértékű.
Tartalma:

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket
a diákokkal ismertetnie kell.
Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet
azonnal a tanár.
Fontos, hogy a tanulóknak szóban és írásban is legyen lehetőségük a beszámolásra.
Egy nap legfeljebb két témazáróra kerüljön sor.
2.6.3 Oktatási eredményvizsgálatok
A tanévben megrendezésre kerülő országos mérések (idegen nyelvi mérés, országos
kompetenciamérés) alapinformációit részletezzük.
Jogszabályi környezet
Az országos mérések megrendezését az alábbi jogszabályok határozzák meg:
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
b) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm.rendelet)
c) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
EMMI rendelet)
d) A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: tanév rendje)
98

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere
A szükséges tanulói szintű adatok begyűjtése, valamint a tanulók mérési azonosítójának
előállítása − az erre a célra kifejlesztett adatbegyűjtő rendszerben az Országos mérések
adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében (a továbbiakban: adatbegyűjtő rendszer) − kizárólag
elektronikus formában történik. Határideje 2015. november 20. Ettől az időponttól kezdve a
megadott adatok nem módosíthatóak (tanév rendje: 9. § (3), (5) – (7)).
Az adatfelvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és az adatfelvétel során
szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a felelős (EMMI rendelet 79. § (5)).
Elérhetőség
Az adatbegyűjtő rendszer az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) honlapjáról
(www.oktatas.hu) a
a) Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Idegen nyelvi mérés/Lebonyolítás
menüpontból a 2015/2016. tanévi idegen nyelvi mérés (2016. május 18.) linkre kattintva
vagy a
b) Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos kompetenciamérés/Lebonyolítás,
módszertan menüpontból a 2015/2016. tanévi Országos kompetenciamérés (2016. május
25.) linkre kattintva érhető el az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere
hivatkozáson keresztül.
Idegen nyelvi mérés célja:
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. A mérési feladataink
középpontjában a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló
helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus,
autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei
figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez,
érdeklődési köréhez.
Kompetenciamérés célja
Az Országos kompetenciamérés elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa
azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük ön- értékelését, a fejlesztési
irányok kijelölését, de a mérés az intézményfenntartók munkáját is támogatja, és a külső
intézményértékelést is ellátja adatokkal. Emellett a köznevelési rendszer felhasználói, a
szülők és tanulók számára is információkat szolgáltat, és nem utolsó- sorban releváns alapot
jelenthet a tényeken alapuló oktatáspolitika számára is. Az Országos kompetenciamérésben
a tanulók négy, egyenként 45 perces feladat-blokkot tartalmazó tesztfüzetet töltenek ki
tanáraik felügyelete mellett. Az első két órában szövegértési, a második két órában
matematikafeladatokat oldanak meg a tanulók; a tesztfüzetek két (A és B) változatban
készülnek, melyek a szövegértési, illetve a matematikai blokkok sorrendjé- ben térnek el
egymástól. A felmérést egy időben, azonos körülmények között írják meg az ország
99

valamennyi iskolájában. Annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatók,
érvényesek és megbízhatók legyenek, a felmérés minden lépése előre eltervezett, és
dokumentumokkal, eljárásrendekkel szabályozott.

Az idegen nyelvi méréssel kapcsolatos általános információk
Az idegen nyelvi mérést az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében kell lefolytatni, a két tanítási nyelvű nevelésoktatásban részt vevő tanulók kivételével.
Az idegen nyelvi mérés keretében az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók
szövegértési készségeinek írásbeli mérésére kerül sor az iskolák 6. évfolyamán a KER
szerinti A1, 8. évfolyamán a KER szerinti A2 szinten.
A mérésben való részvétel minden 6. és 8. évfolyamos tanuló számára kötelező, aki első
idegen nyelvként angol vagy német nyelvet tanul,
Az idegen nyelvi mérés napja: tanév rendjének megfelelően.
Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók részvétele az idegen nyelvi mérésben
a) A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulókat a programban rögzíteni kell az adatbegyűjtési
időszakban.
b) A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulóknak részt kell venniük az idegen nyelvi mérésben.
c) Az idegen nyelvi mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében az érvényes szakértői
véleményben foglaltak alapján azok a speciális feltételek biztosíthatók a tanulók
számára, amelyeket az idegen nyelvi órákon a tanórai foglalkozás keretében,
illetve az értékelés során biztosítanak (pl. időhosszabbítás, egyes készségek
értékelése alóli felmentés).
d) Az idegen nyelvi mérésben azoknak a tanulóknak azonban nem adható
mentesség, akiket problémájuk nem akadályoz a nyelvtanulásban, illetve az
idegen nyelvi órákon való részvételben.
e) Azon tanulók esetében, akik mentesíthetők a mérés alól, a mentesség
rögzítésére a programban a mérést követően, májusban van lehetőség.
f) A tanulókra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló részletes információkat a
programhoz készült felhasználói útmutató tartalmazza.

Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos általános információk
Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a
köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás
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munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás
fejlődésének vizsgálatára (Nkt. 80. § (1), EMMI rendelet 79. §).
Az országos kompetenciamérést az EMMI rendelet 79. § (6) bekezdését figyelembe véve
kell megszervezni minden tanuló részvételével a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon.
A tanuló mérésben való részvételét és mérési évfolyamát alapvetően az határozza meg, hogy
mennyi ideje vesz részt a köznevelési rendszerben.
Az országos kompetenciamérés napja tanév rendjének megfelelően.

Mentesítés az idegen nyelvi mérés alól
Az igazgató a mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az érvényes szakértői véleményben foglaltak
alapján biztosíthatja azokat a speciális feltételeket, amelyeket a tanórai munkában, illetve az
értékelés során is biztosít számára (pl. időhosszabbítás, egyes készségek értékelése alóli
felmentés). Az igazgatónak az erről szóló döntését a mérés előtt tanulónként határozatba
kell foglalnia.
Ha az integráltan oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulót a sajátos nevelési igényű
tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára készült, a kerettantervek kiadásának
és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.
mellékletében található kerettanterv szerint oktatják, úgy az idegen nyelvi mérés alól
mentesíthető.
Az adatbegyűjtő rendszerben a következő mentességek rögzíthetők:
a) igazgatói határozattal időhosszabbítást kapott,
b) igazgatói határozattal mentesítve az idegen nyelvi mérés egy része alól (pl.
hallott szöveg értése),
c) igazgatói határozattal mentesítve az idegen nyelvi mérés egyes itemei alól (pl. a
helyesírás értékelése alól),
d) igazgatói határozattal mentesítve a teljes mérés alól.
Mentesítés az országos kompetenciamérés alól
Egyedül az értelmi fogyatékos tanulók mentesülnek az országos kompetenciamérés alól,
azonban mentesíthetőek az autista tanulók, valamint az olyan mértékű mozgásszervi,
érzékszervi vagy beszédfogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók, akiket
fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében. Az igazgatónak az erről szóló döntését
a mérés előtt tanulónként határozatba kell foglalnia.
Adatmódosítás
Az adatbegyűjtő rendszerben az őszi adatszolgáltatáskor rögzített tanulók adataiban
szükséges változtatást a programhoz készült felhasználói útmutatóban részletezett módon
lehet elvégezni a mérés előtti időszakban, a program újbóli megnyitása után.
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Új tanuló rögzítése
Az őszi adatszolgáltatás óta érkezett új tanulókat a programban rögzíteni kell, majd el kell
készíteni számukra a mérési azonosítót. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a KIR személyi
nyilvántartó és adatmódosító rendszerben a tanulónak az adott feladatellátási helyen
érvényes tanulói jogviszonya legyen.
Kifelejtett tanuló rögzítése
Amennyiben van olyan tanuló, aki az őszi adatszolgáltatáskor kimaradt a rögzítésből, akkor
azt a tanulót is a mérés előtt kell rögzíteni a programban, majd számára mérési azonosítót
kell készíteni a program felhasználói útmutatója szerint.
Általános információk a mérések lebonyolításához
Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások
keretében történik. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a
mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – művészeti és
a testnevelési órák kivételével – a számukra nem szervezhető (Korm. rendelet 9. § (2), tanév
rendje 9. § (3), EMMI rendelet 79. § (2)).
Tanítási napnak akkor tekinthető az adott nap, ha a tanulók számára megszervezett
foglalkozási órák száma eléri a három órát (Nkt. 4. §).
A mérésben részt vevő pedagógus a mérés napjára eső kötelező óráját az adott napon a
méréssel összefüggő feladatok végrehajtásával teljesíti. A mérésen való részvétel vagy
távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozáson való részvételre és a tanórai
foglakozásokról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (EMMI
rendelet 79. § (2)).
A mérésekhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az
intézmény igazgatójának a közös felelőssége.
Az országos mérések mérőeszközeit a hivatal készítteti el, és az intézmény által az őszi
adatszolgáltatáskor rögzített tanulólétszámnak megfelelő darabszámban a méréshez
szükséges egyéb szakmai anyagokkal együtt csomagküldő útján juttatja el a mérésben
érintett feladatellátási helyekre.

Az idegen nyelvi mérés lebonyolítása
Az idegen nyelvi mérések lebonyolítására mérési csoportokban kerül sor. A csoportok
kialakítása és a szükséges dokumentáció előállítása (csoportok jelenléti ívei, jegyzőkönyvek,
tanulók mérési azonosító kártyái) az adatbegyűjtő rendszerben történik.
A méréshez az intézmény köteles a megfelelő, nem szakos tanári felügyeletet biztosítani.
A mérés a következő részekből áll: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése. A
feladatlapok kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható. A hallott
szöveg értése vizsgarészhez a hanganyagot CD-n küldjük meg.
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Az idegen nyelvi mérés lebonyolításának útmutatója megtalálható a hivatal honlapján a
Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Idegen nyelvi mérés/Lebonyolítás/2015/2016.
tanévi nyelvi mérés menüpontban.

Az országos kompetenciamérés lebonyolítása
Az országos mérés központi szervezését, a mérőeszközök fejlesztését és az eredmények
feldolgozását változatlanul a hivatal végzi.
Az országos kompetenciamérés útmutatói megtalálhatóak a hivatal honlapján a
Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos kompetenciamérés/Lebonyolítás,
módszertan menüpontban.
Az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy a tanulói kérdőíveket a felmérés napja előtt
kiosszák a tanulóknak. Amennyiben az iskola vezetősége úgy dönt, hogy a Tanulói
kérdőíveket a felmérés napja előtt kiosztja a tanulók számára, akkor a mérési koordinátor
számára készült Útmutatóban részletezett eljárásrendet kell követni. A Tanulói kérdőíveket
legkésőbb a mérés napján át kell adni a tanulóknak.
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A mérés utáni teendők rövid ismertetése
Az idegen nyelvi méréssel kapcsolatos feladatok
A mérés végeztével a Jelenléti ív és jegyzőkönyv alapján az adatbegyűjtő rendszerben
rögzíteni kell a tanulók részvételére és mentességére vonatkozó adatokat, majd az idegen
nyelvi mérés adatszolgáltatását intézményi szintű felhasználóként le kell zárni (ekkor válik
elérhetővé a Nyelvi mérések eredményrögzítő programja).
A mérés után a hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a javítási-értékelési útmutatókat.
Az igazgató által kijelölt nyelvtanárok az útmutató alapján javítják-értékelik a tanulók
teljesítményét, melyet a tanulók és a szülők az iskola által meghatározott időben és módon
ismerhetnek meg.
A tanulói válaszokat rögzíteni kell a Nyelvi mérések eredményrögzítő programjában, majd
az intézményi adatszolgáltatást le kell zárni 2016. június 15-ig. A Nyelvi mérések
eredményrögzítő programját ezt követően a hivatal lezárja, a programban a fenti időpontig
rögzített adatokat tekinti az intézményre vonatkozóan véglegesnek, hitelesnek.
Az idegen nyelvi mérés dokumentumait az intézmény irattárában kell elhelyezni és 3 évig
meg kell őrizni.
Az iskolai eredményeket a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (3), 24. § (1) szerint
közzé kell tenni. A programban lehetőség van az eredmények letöltésére excelfájl
formátumban.
Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok
A mérés végeztével a Jelenléti ívek alapján az adatbegyűjtő rendszerben rögzíteni kell a
tanulók részvételére és mentességére vonatkozó adatokat, majd ki kell nyomtatni a
Visszaküldendő doboz tartalomjegyzékét, s ez alapján elő kell készíteni a felmérési
anyagokat visszaszállításra.
Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az
intézményi jellemzőkről szerzett információk. Ehhez az intézményről egy intézményi
kérdőívet, s annyi feladatellátási helyre vonatkozó kérdőívet kell kitölteni, ahány
feladatellátási helye van az intézménynek. A kérdőíveket az adatbegyűjtő rendszerből le
lehet tölteni, de a válaszokat a programban kell rögzíteni.
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Miután minden feladatellátási helyen elvégezték az adminisztrációs feladatokat, az
intézményi jogosultsággal rendelkező felhasználónak az adatszolgáltatást le kell zárnia.
Az intézményi adatszolgáltatás lezárásának határideje: tanév rendjének megfelelően.

2.6.4 A tanulók teljesítmények értékelése
Az értékelés az alábbi táblázatba foglaltak alapján történik:
A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember 1-jén kerül bevezetésre az első és
ötödik évfolyamon. A továbbiakban a bevezetés tanévenként felmenő rendszerben történik.

Matematika
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Környezetismeret
Ének – zene
Technika és életvitel
Technika és tervezés
Testnevelés és sport
Testnevelés
Vizuális kultúra
Idegen nyelv
Informatika
Digitális kultúra
Hittan
5.-8. osztály
Fakultációk

1. osztály
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Szöveges
értékelés
Részt vett
--------

2. osztály
osztályozás

3. osztály
osztályozás

4. osztály
osztályozás

osztályozás

osztályozás

osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás
Osztályozás

Osztályozás
Osztályozás

Osztályozás
Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

-------

részt vett

Osztályozás

Osztályozás

Osztályozás

Szöveges
Osztályozás
értékelés
minden tantárgy: osztályozás
részt vett

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év végi
osztályzat alapját az egész tanév során szerzett érdemjegyek képezik.
Tantárgyi dicséretet második osztálytól alkalmazunk: osztályozott tantárgy esetén: kitűnő.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében 2. évfolyam 2.
félévétől minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két
érdemjegyet kell szereznie, ha lehetséges. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe,
minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól kivételt
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képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása egy tanítási héten belül csak egy órában
történik. E tárgyakból kéthavonta kell legalább egy érdemjeggyel értékelni a tanulókat.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a digitális enaplókeresztül. Internet hiánya esetén az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótoltatja.
Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés
erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja.

2.6.5 Az értékelés kategóriái első évfolyamon
Az 1. évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk.:
 Az e- naplóban (szükség esetén nyomtatott formában) a tanuló év közbeni
munkáját negyedévenként minősítjük szövegesen (kiváló, jó, megfelelt,
felzárkóztatásra szorul ).
 A félév végén a tanulók munkáját e-napló alapján nyomtatott formában értékeljük
- ez a hivatalos dokumentum -, ami a naplóban tantárgyanként kerül bejegyzésre.
 Az 1. tanév végén a tanulók bizonyítványába azt jegyezzük be, hogy a tanuló a
tantervi követelményeket hogyan teljesítette. 1. évfolyamon a tantárgyi szöveges
értékelés a bizonyítvány pótlapján szerepel, ami a napló év végi szöveges
értékelésével megegyezik.
 Ha a tanuló az első évfolyam végén első alkalommal nem tesz eleget az előírt
követelményeknek (pl. betegség), munkáját osztályfőnöke az év végén szöveges
formában értékeli, a szülő kérésére az első évfolyamot megismételheti.
A 2. osztály I. félévétől és további évfolyamokon a pedagógus a tanulók teljesítményét,
előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és tanév végén
osztályzattal minősíti.

2.6.6 A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
Jeles:
A tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti a
tananyagot és alkalmazni is képes a tudását. Szabatosan, pontosan fogalmaz, saját
gondolatait önállóan el tudja mondani.
Jó:
A tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen
hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét,
definíciói esetenként bemagoltak.
Közepes:
A tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, sok hibával tesz eleget, nevelői
segítségre (javítás, kiegészítés) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud
önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli és írásbeli feladatait.
Rövid mondatokban felel, gyakran kell segítő kérdéseket feltenni.
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Elégséges:
A tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de
továbbtanuláshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban nem képes önálló
feladatvégzésre.
Elégtelen:
A tanuló a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A
tantárgyi minimumot sem tudja.

2.7 A tanuló jutalmazásával összefüggő a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja:
● Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát.
● Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését.
● Személyre szabott legyen.
● Vegye figyelembe a gyermek fejlődését.
Az értékelés folyamata:
 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát,
kikérve a szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beíratja a tájékoztató
füzetbe.
 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének
figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol
 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó értekezlet
dönt.
 Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van.
Magatartáson értjük a tanuló:
● iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát,
● önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát,
● hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban,
● házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását,
● viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét.
Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 a tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
 kötelességtudó, feladatait teljesíti;
 tisztelettudó;
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik;
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
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Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 tanórán vagy 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 iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt;
Változó (3) az a tanuló, aki:
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül;
 feladatait nem teljesíti minden esetben;
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
 igazolatlanul mulasztott;
 osztályfőnöki intője van.
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 fokú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Szorgalmon értjük a tanuló:
● tanulmányi munkához való viszonyát,
● munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát,
● önálló feladatai elvégzésének minőségét,
● rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását,
● aktivitását.
Szorgalom értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a 4 - 8. évfolyamon:
 a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
alkalmazzák.
Az iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai a következők:
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 elhozza.
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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.
Változó (3) az a tanuló akinek:
 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől;
 a tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
 teljesíti;
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
 önálló munkában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
 felügyelettel dolgozik.
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 folyamatosan 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.
Jutalmazás
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít, vagy
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
 az 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:
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret a tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért;
 napközis nevelői dicséret a napköziben végzett kiemelkedő munkáért;
 osztályfőnöki dicséret három szaktanári dicséret után, versenyen való
részvételért,
 kiemelkedő egyéni vagy közösségi tevékenységért;
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igazgatói dicséret kimagasló tanulmányi, közösségi és sport eredmény esetén,
valamint az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon,
bemutatókon való eredményes szereplésért.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén dicséretben részesíthetők:
 szaktárgyi teljesítményért (jól megfelelt minősítés vagy jeles osztályzat esetén)
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért
 nevelőtestületi dicséret: minden tárgyból jeles három vagy több tárgyból kitűnő
eredményért (4. osztálytól).
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
Az egyes tanévek végén kimagasló tanulmányi eredményt elért példamutató magatartást
tanúsított és kiváló közösségi munkát végzett tanulókat 2. évfolyamtól oklevéllel, 3.
évfolyamtól könyvvel is jutalmazhatjuk.
A 4-8. évfolyam tanulói közül több éve kiemelkedő munkát végzők SZENT
ERZSÉBETEMLÉKLAP – ot kaphatnak, (az SZMSZ - ben leírtak figyelembevételével),
melyet a diák-önkormányzati napon ad át az iskola igazgatója a tanulóközösség előtt.
Évenként maximum 10 tanuló részesülhet a díjban, kivételes esetben több is lehet az
iskolavezetőségének döntése alapján.
Szent Margit, Szent Imre díjak adhatók azoknak az osztályoknak, közösségeknek, akik a
legmagasabb tanulmányi eredményeket érik el. Alsó tagozaton Szent Margit, felső tagozaton
Szent Imre díjra egy- egy osztály jelölhető.
Elbírálás szempontjai:
 magatartás, szorgalom osztály átlaga;
 tanulmányi osztály átlaga;
 nevelőtestület véleménye.

A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEK ELISMERÉSE, A JUTALMAZÁS
A jutalmazás alapja:
 kimagasló tanulmányi eredmény, példás magatartás


jó tanulmányi eredmény, és egy vagy több tárgyból kimagasló teljesítmény



példás szorgalom



hitéletben példamutatás



az osztályközösség hitéleti tevékenysége



kiemelkedő sporttevékenység; kulturális és szaktárgyi eredmény



hiányzásmentes iskolába járás



önmagához képest legalább 3 tantárgyból való javítás
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A jutalmazás formái:
 írásbeli, szaktanári vagy osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
 bizonyítványba beírt dicséret az egész tanévben végzett kiemelkedő tanulmányi
munkáért. Nevelőtestületi dicséret annak a tanulónak adható, aki a tanév végén
legalább három tantárgyból tantárgyi dicséretet kapott.
 Szent Imre, Szent Margit-díj
 könyvjutalom év végén, versenyek alkalmával
 "Jó tanuló, jó sportoló" címre iskolai javaslattétel a Városi Polgármesteri Hivatal
felé
 Szent Imre-díj
 Közösségi jutalmak:
 Szent Margit-díj (1-4.évfolyam)
 Szent Imre-díj (5-8. évfolyam
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 hozni.
Büntetés
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy
 igazolatlanul mulaszt, vagy
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:
 szaktanári figyelmeztetés, amely esetén példás magatartás nem lehet abban a
hónapban;
 napközis nevelői figyelmeztetés - az előzővel azonos az elbírálás;
 osztályfőnöki figyelmeztetés a házirend megsértése vagy két szaktanári
figyelmeztetés után, amely esetén a magatartás az adott hónapban változó;
 osztályfőnöki intés legalább 2 osztályfőnöki figyelmeztetés után, amely esetben
a magatartás az adott hónapban rossz;
 igazgatói figyelmeztetés, amely esetén a magatartás félévkor vagy év végén
változó;
 tantestületi figyelmeztetés, amely esetén a magatartás félévkor vagy év végén
rossz.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
- a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására hozni.
Mind a dicséretet, mind a büntetést a naplóba, a Feljegyzések rovatába be kell jegyezni.
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2.8 A tanulók továbbhaladása
2.8.1 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Törvényi szabályozás: Nkt.57.§
 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Amennyiben nem nyújtott megfelelő
teljesítményt, abban az esetben meg kell ismételnie az adott évfolyamot, akár már az
első évfolyamot is.
 Ha az 1.-4. évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi,
lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen
részt.
 A szülőt tájékoztatni kell azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud
nyújtani gyermeke eredményes felkészüléséhez.




2.9

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az
esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a
szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja a kétszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák
harminc százalékát, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt értékelhető, a
nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az osztályozó vizsga
letétele akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az
igazolt mulasztások számát. Az iskolának ahhoz, hogy az évfolyamismétlésre utasítás
döntést meghozza, előzetesen a tanuló szülőjét értesítenie kell, amennyiben gyermeke
igazolatlanul mulasztott a tanítási órákról.

A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését
segítő tevékenységek
A családok életének kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a
gyermekek kerülhetnek. A nevelés három színterén - család, nevelési-oktatási intézmény,
társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét
betölteni. Kénytelen vagyunk ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelenek vagyunk a családi
és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni.
Katolikus intézményünk különös figyelmet szentel a gyengébbekre, és segíti a nehezebb
körülmények között élőket.
Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását,
mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz.
Megvédi őket az alkoholizmustól, kábítószertől, egyéb erkölcsi veszélytől.
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Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára
nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt.
Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó
magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott
törődést a gyermekkel.
A hátrányos, a halmozottan hátrányos, valamint a védelembe vett gyermekek száma
emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem átfogja az intézményi élet
egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket
tegyen a rászorulók érdekében.
Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az
osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz
részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi
szervezetekkel.
Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai:
• A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének
figyelemmel kísérése.
• Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának
elősegítése a családon belül és a családon kívül.
• A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás
biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és a fogászati rendeléseken.
• A gyermekek intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának
biztosítása igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás,
étkezés, stb.).
• Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család
szociális és anyagi helyzetétől függően.
• A gyermekek eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres óvodába,
iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás
kezdeményezése.
A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést
kell tennie!
Meg kell vizsgálnunk:
 A családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a gyermek erkölcsi,
érzelmi, értelmi fejlődését?
• Mennyire ellenőrzött a gyermek tevékenysége, szabad mozgása?
• Használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére
káros életmódot?
• Növendékünk szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb
támogatások igénybevételét?
• Igényel-e folyamatos ellenőrzést a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett
környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése?
• Szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez,
pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához?
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• Tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén
feltárhatja problémáit?
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk:
• tehetséggondozó programok,
• napközis, tanulószobai ellátás biztosítása,
• szülők, családok életvezetési gondjainak megismerése, megoldás keresése
• a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása,
• hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz,
• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, (DADA)
• felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok
figyelése, részvétel a pályázatokon.
A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében intézményünk
együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a
Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel.
3. Részvétel a közéletben
Az iskola a szülői kapcsolatok által folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében,
célunk, hogy partnerközpontú intézményként működjünk.
Ennek érdekében:
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal;
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből,
eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, Encs érdeklődő
polgáraival;
 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városban található óvodával, iskolákkal,
közművelődési és egyéb intézményekkel;
 a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven
– képviseltesse magát a különféle kerületi rendezvényeken;
 helyszínt és humán erőforrást biztosítunk különböző kerületi rendezvényeknek;

3.1 A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes
konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek
Kriminológiai aspektusok
Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek
oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, a felmerülő
problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és hatékony kezelése.
Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő
hatását, segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában
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megnyilvánulnak. A tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más jellegűek,
megnyilvánulásúak, más oki konstellációt tükröznek.
Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a
kortárscsoportban az egyenrangú kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát,
konfliktusforrást. Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep,
nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a
gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő
terén más kiscsoport hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel
szemben állnak, és más viselkedési normákat közvetítenek. Deviáns értékeket inkorporálnak
és próbálnak megvalósítani. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az
iskolában.
A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális
gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében.
A bűnmegelőzés tartalmi elemei
Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő
értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési
problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.
A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:
 A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál
 A felmerülő helyzetek, konfliktusok, krízisek minél előbbi és hatékony, mintaértékű
kezelése, megoldása
 Információgyűjtés és - elemzés a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókról
 Folyamatos figyelemmel kísérésük, jelzés az együttműködő segélyező szervezetek
felé Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek)
drogok használatának negatív hatásairól, következményeiről
 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek
biztosítása
 Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.
 Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti
életvezetés elősegítése
 Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak
 Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása
 A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése
A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei
 Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési illetve áldozattá válás elleni
előadások segítő szakemberek közreműködésével
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Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel,
szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági
szervekkel (rendőrség, ügyészség, bíróság)
Személyiségfejlesztés
Közösségfejlesztés
Drámapedagógiai eszközök
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4. Pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések
(hatálya, érvényesség, felülvizsgálat, módosítás, nyilvánosság, jóváhagyás, aláírások)
A pedagógiai program hatálya
A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára, az iskola külső

rendezvényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira, az iskola összes tanulójára, dolgozójára,
továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.
Érvényesség
Az iskola 2016. szeptember 1-től a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai program és Helyi Tanterv
szerint szervezi meg, és végzi nevelő-oktató munkáját.
Az érvényesség addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek igényeinek a változása az
átdolgozást szükségessé nem teszik.
Értékelés, felülvizsgálat
A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan figyelemmel kíséri.
Módosítás
A Pedagógiai program módosítására javaslatot tehet

A szülők és a tanulók a Pedagógiai Program módosítását közvetlenül a Szülői szervezet, illetve a
diákönkormányzat képviselője útján javasolhatják.
A Pedagógiai Programot, annak módosítását a nevelőtestület fogadja el, kikérve a Szülői szervezet
véleményét, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
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5. Legitimációs záradék

A Pedagógiai Program hatályba lépése 2020. május 18-án felülvizsgálata 2020/2021-es
tanévre, a benne foglaltakat véleményezte és elfogadta.

…………………………………………………
Kissné Murányi Andrea
igazgató

2.10 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
Nyilatkozat – Diákönkormányzat
A Pedagógiai Programot a Diákönkormányzat 2020. szeptember …….-án megismerte, a
benne foglaltakat véleményezte és elfogadta.
…………………………………………………
Sasváriné Koczák Marianna
diákönkormányzat felnőtt vezetője

Nyilatkozat – Szülői Szervezet
A Pedagógiai Programot a szülői munkaközösség 2020. szeptember …….-én megismerte, a
benne foglaltakat véleményezte és elfogadta.
…………………………………………………
Németné Dudás Darinka
a szülői munkaközösség elnöke
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…

2.11 Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat
Az Egri Főegyházmegye, mint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola fenntartója, az
intézmény pedagógiai programját jóváhagyta.

Eger, 2020. ……………………………………
P.h.
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1.sz. Melléklet

KOMPLEX ALAPPROGRAM
A Komplex Alapprogram az 1−4. és 5-8. évfolyamon kerül bevezetésre a 2018/2019-es
tanévben.
I.







ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK

1.Célok:
A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;
A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a
tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a
szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a
továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.
Transzverzális
készségek
fejlesztése
(kritikus
gondolkodás,
kreativitás,
kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és
az érzelmek kezelése).
Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a
heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló
és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.
2. Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok
egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
Komplex Alapprogram

egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált
fejlesztést támogató módszereket;

alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási
motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;

különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására
az alprogramok segítségével.
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a
tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul
meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív
feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.
II.

FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

1. Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!










A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják
Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában és megvalósításában
Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák
légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus
csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső
kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd)
kiépítése
2. Kiemelt fejlesztési feladataink:
o
énkép, önismeret,
o
hon-és népismeret,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

európai azonosságtudat
egyetemes kultúra,
aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés
gazdasági nevelés,
környezettudatosság, fenntarthatóság
művészeti nevelés,
művészeti eszközökkel történő nevelés
a tanulás tanítása,
testi és lelki egészség,
felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe
testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak

3. További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.














A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés,
kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés,
szerepjáték, drámapedagógia stb.).
Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.
Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!
A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.
Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák
megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi
eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.
Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett
kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.
A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív
méréseket.
Emberléptékű következetes követelés.
Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.
Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló,
ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan
képes megoldani.
4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:





Nevelési- oktatási program - KAK
Tanítási stratégia - DFHT
Alprogrami koncepciók (5 db.)
122







Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)
Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)
Óraillusztrációk, példák
Foglalkozástervek
Tankockák
5. További tanulást segítő eszközök
-

-

Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.
A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.
Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az
aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.
A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó
(nem szélsőséges) alkalmazása.
Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs
technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi
jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.
Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.
A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.
A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő
munkaformák alkalmazása.

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:
 a rend és fegyelem fenntartása
 tanuló szabadságának biztosítása
 tanulói viselkedés szabályozása
 pozitív tanulási légkör biztosítása
 csoportfolyamatok elősegítése
6.2. Alkalmazott módszerek:
6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk,
mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált
fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
A DFHT célja:
 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.
 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
 Az alulmotiváltság mérséklése.
 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
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DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás
•
egyedül végzett munka
•
rétegmunka
•
teljesen egyénre szabott munka
•
részben egyénre szabott munka
Párban folyó munka
•
páros munka
•
tanulópárok munkája
Csoportban végzett munka
•
A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
•
KIP
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
6.2.2. Alapmódszerek:
 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés
 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat
 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

6.2.3.










Motiváló módszerek:
páros munka
csoportmunka
játék
szerepjáték (drámapedagógia)
vita
kutató-felfedező módszer
kooperatív módszerek
projekt módszer
szituációs játékok

III.

A Komplex Alapprogram sajátosságai

1.

A Komplex Alapprogram alprogramjai:

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák,
sportiskolák stb.)
A testmozgásalapú alprogram (TA)




Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni,
sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját
és szemléletét:
testnevelés óra
mozgásos tanulás osztálytermi környezetben
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szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával
teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni
felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és
kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben,
a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú
támogatása iskolai környezetben
Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és
felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen
a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése,
az egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van,
így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek
megfelelően - kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:

egészséges életmód, életvezetés

környezettudatosság (fenntarthatóság)

állampolgári felelősség (közösségi szerepek)

életút-támogató pályaorientáció

család, párválasztás

érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
A művészetalapú alprogram (MA)



Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén
nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli
iskolaelhagyás mérséklésének irányába.
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A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás
megvalósítására.
Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:








Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén
Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása
Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között
tanulásfejlesztés a művészetek révén
(Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú gyakorlatokon
keresztül
Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.
A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajátságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek
alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.
Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben,
a differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú
támogatása iskolai környezetben.
A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az
iskolai élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal,
(legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel
tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben
fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja
növelhető.
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Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma













A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.
A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.
Játék alapú megközelítések:
Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése
Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba
Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása
Játékstrukturált megközelítések:
Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.
Logikai játékok, logisztorik
Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok
Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok
A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű
fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az
összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók
személyiségformálásához is hozzájáruljon.






Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
Játékalapú megközelítések
Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat
IKT-műveltség
Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasználat
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Digitális írástudás
IKT alapú óratervezés
Személyes tanulási környezet menedzselése
2.

Komplex óra

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális
képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le,
amelyekben a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A
„Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT
tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi
órák esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.
Tartalmi fejlesztési pontok:
- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne
- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához
- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg
(össz. komplex óraszám)

A komplex órák felépítése
3.

Ráhangolódás

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3
alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A
128

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken
vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
 Üdvözlés
 Beszélgetés
 Közös tevékenység/játék
 Zárás
A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc,
helye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások
elején. Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.
4.

„Te órád”

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon
az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus
segíti.
5.
Házi feladata
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez
nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a
pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell
a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a
szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak
módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy
ne legyen szükség otthoni tanulásra.
6.

Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)
2. a minősítő (szummatív értékelés)
3. a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye
feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez
határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a
tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló
tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus
dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél
a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a
tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a
tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált,
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás
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támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a
tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a
tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő
értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi
figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól,
megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők
határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus
visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott
problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
az önértékelés
a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
IV.

A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a Komplex
Alapprogramhoz

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása,
foglalkozás illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a
kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök
kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
V.
A szülők és a tanulók tájékoztatása
A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről,
az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet
segítségével.
VI.

Az iskolában folyó munka időkeretének

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:


a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi
gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem
szabályozza.



A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált
egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka,
drámajáték és projektmunka).
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o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az
egyéb tanulásszervezési eljárások.


10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek
feldolgozása történik.

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád”
többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg.

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei
2. Időkeretek:
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant
alkalmazó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.
3. Időkeretek:
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT-módszertant
alkalmazó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok
mutatják be.
4. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása
A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és
a NAT 2020 határozza meg.
A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény
sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes
törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá
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tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben –
gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően
egész napos iskolaként is működhet.
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NAT 2020 bevezetésének ütemezése

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

5.évfolyam

6.évfolyam

7.évfolyam

8.évfolyam

2020/2021

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2013

2021/2022

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

2022/2023

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

2023/2024

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

Minta óraterv 1. osztály/optimum
Hétfő

Kedd

8.00-8.45

Ráhangolódás

Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás

8.55-9.40

Magyar

Matematika

Matematika

Magyar

Matematika

9.40-10.00

20 perces szünet
Magyar

Testnevelés

Magyar

Magyar

10.55-11.40 Környezetismeret Magyar

Víz. kult.

Matematika

Magyar

11.50-12.35 Technika

Testnevelés

Víz. kult.

Testnevelés

Szabadon terv.

13.40-14.25 Testnevelés

Ének-zene

Erkölcstan

Szabadon
terv.

Testnevelés

14.35-15.20 AP foglakozás

AP-foglakozás

APfoglalkozás

APfoglalkozás

AP-foglalkozás

15.30-16.15 A te órád

AP foglalkozás A te órád

Játékszabadidő

A te órád

16.15-17.00 Játék-felügyelet

Játékfelügyelet

Játékfelügyelet

Játék-felügyelet

10.00-10.45 Ének-zene

Szerda

Csütörtök

Péntek

12.35-13.40 Ebéd és játék

Játékfelügyelet
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Minta óraterv 1. osztály/minimum
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-8.45

Ráhangolódás

Magyar

Magyar

Ráhangolódás Ráhangolódás

8.55-9.40

Magyar

Magyar

Matematika

Matematika

Matematika

9.40-10.00

20 perces szünet

10.00-10.45

Ének-zene

Matematika

Testnevelés

Magyar

Magyar

10.55-11.40

Környezetismeret

Szabadon
terv

Víz. kult.

Erkölcstan

Magyar

11.50-12.35

Technika

Testnevelés

Víz. kult.

Testnevelés

Szabadon terv.

12.35-13.40

Ebéd és játék

13.40-14.25

Testnevelés

Játékszabadidő

Játékszabadidő

Ének-zene

Testnevelés

14.35-15.20

AP foglakozás

AP-foglakozás

APfoglalkozás

APfoglalkozás

AP-foglalkozás

15.30-16.15

Játék-szabadidő

A te órád

A te órád

Játékszabadidő

Játék-szabadidő

16.15-17.00

Játék-felügyelet

Játék-

Játék-

Játék-

Játék-felügyelet
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felügyelet

felügyelet

felügyelet

Minta óraterv 4. osztály/optimum
Hétfő
8.00-8.45

Ráhangolódás

8.55-9.40

Magyar

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ráhangolódás

Ráhangolódás

Ráhangolódás

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

Szabadon terv. Magyar

Víz. kult.

Matematika

Szabadon terv.

Idegen nyelv

Víz. kult.

Idegen nyelv

Testnevelés

Erkölcstan

Testnevelés

Ének-zene

Technika

Ráhangolódás
Magyar

9.40-10.00 20 perces tízórai szünet
10.0010.45

Magyar

10.5511.40

Környezetismeret

11.5012.35

Szabadon terv.

12.3513.00

Ebéd

13.0013.45

Testnevelés

Matematika
Testnevelés
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13.5514.40

Ének-zene

Játék

14.4015.25

AP foglakozás

AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás

15.2516.20

A te órád

AP-foglalkozás A te órád

Játék

A te órád

16.2017.00

Játék-felügyelet

Játékfelügyelet

Játékfelügyelet

Játék-felügyelet

Játék

Testnevelés

Játékfelügyelet

Játék

Minta óraterv 4. osztály/minimum
Hétfő
8.008.45
8.559.40
9.40-

Kedd

Ráhangolódás

Magyar

Szerda

Csütörtök

Ráhangolódás

Ráhangolódá

Magyar
Magyar

s

Péntek

Idegen nyelv

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

Szabadon terv.

Magyar

20 perces tízórai szünet

10.00
10.00
-

Ének-zene

Matematika

10.45
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10.55
11.40
11.50

Környezetismere
t

Testnevelés

Víz. kult.

Matematika

Szabadon

Idegen

Víz.

terv.

nyelv

kult.

Testnevel

Erkölcsta

Testnev

és

n

elés

Játék-

Játék-

szabadidő

szabadidő

14.40

AP

AP-

AP-

AP-

-

foglakozá

foglalkoz

foglalko

foglalkozá

15.25

s

ás

zás

s

Játék-

A

szabadidő

órád

12.35

Szabadon terv.

Testnevelés

Testnevelés

Ének-zene

Technika

Játék-

Játék-

szabadidő

szabadidő

12.35
-

Ebéd

13.00
13.00
13.45
13.55
14.40

15.25
16.20

A te órád

Játékszabadid
ő

te

AP-foglalkozás

Játék-

Játék-

szabadidő

szabadidő
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16.20
17.00

Játék-

Játék-

felügyelet

felügyelet

Játékfelügyel
et

Játék-

Játék-

felügyelet

felügyelet

VII. Jelölések az osztálynaplókban
A digitális naplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére:
DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra
TA – testnevelés alapú alprogram
ÉA – életgyakorlatalapú alprogram
DA – digitális alapú alprogram
MA – művészetalapú alprogram
TÓ – „Te órád”
RÁ – ráhangolódás
A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának jelölésére:

139

