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BEVEZETÉS
Az iskola küldetésnyilatkozata és jövőképe
-

Versenyképes, mérhető, értékelhető és jól hasznosítható tudással felvértezni a felnövekvő
generációt.

-

Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, az információáramlatban való
tájékozódás képességének és a kreatív gondolkodásmódnak a fejlesztése.

A nemzeti alaptanterv az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, azokra
építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozzuk meg a
tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat. A táblázatban összevetési lehetőséget
kínálva szerepeltetjük az előző NAT kulcskompetenciáit is.
Az új kompetenciák, 2020

A korábbi kompetenciák, 2012

A tanulás kompetenciái

A hatékony önálló tanulás
kompetenciája
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Digitális kompetenciák
Matematikai kompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák

Kommunikációs kompetenciák:
anyanyelvi és idegen nyelvi
Digitális kompetenciák
Matematikai gondolkodási kompetencia
Személyes és társas kapcsolati
kompetenciák
Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság
Munkavállalói, vállalkozói kompetencia

Esztétikai, művészeti tudatosság komp.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
Természettudományos és technikai
kompetencia

-

A Nemzeti Alaptantervben képviselt értékek, a fejlesztési feladatok figyelembe vételével
tanulóink adottságaival összhangban, mind teljesebb személyiségfejlesztést végezzünk.

-

A tanulók tudásának, képességeinek egész személyiségének fejlesztése.

-

Tanulóink és pedagógusaink érezzék jól magukat iskolánkban

-

Alapvető társadalmi, magatartási normák felismertetése és elfogadtatása a tanulókkal.

-

Átláthatóvá tenni az iskolánk működését, kivívni partnereink elégedettségét, szorosabbá
fűzni kapcsolatainkat.

-

Tudatos szervezetfejlesztés, a folyamatok szabályozása.

-

A lehető legteljesebb hozzáférés biztosítása az információs és kommunikációs
technikákhoz.

-

A minőség, mint a célnak való megfelelés elfogadása, elfogadtatása az
iskolaközösségünkben.
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1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célok,
feladatok, értékek, eszközök, módszerek, eljárások
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete a mindennapi nevelő-oktató
munkája során az alábbi pedagógiai alapelveket kívánja érvényre juttatni:
•
•
•
•
•
•

A nevelő-oktató munka során maradéktalanul érvényesüljenek az alapvető erkölcsi
normák: humanitás, tolerancia, megértés, empátia, nyitottság, demokratikus
magatartásformák, egymás emberi méltóságának tiszteletben tartása.
Érvényesíteni kell az egyenlő bánásmód elvét és elutasítani a hátrányos megkülönböztetés
bármely formáját, figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
Az intézményben folyó munkát hassa át a hagyománytisztelet, a különböző kultúrák iránti
nyitottság, a szülőföld, a nemzeti és európai értékek tisztelete.
Az iskolai élet minden területén fejeződjön ki a környezet- és egészségtudatos
életszemlélet, a szűkebb és tágabb környezetünk megismerésének és megóvásának igénye.
Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése történjen kompetencia alapú oktatás és
tevékenységközpontú tanítási gyakorlat által.
Alakuljon ki a tudatos fogyasztás és a fenntartható fejlődés harmóniájának az igénye.

A nevelő-oktató munka céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elsődleges nevelési célnak tekintjük a tanulók személyiségének alakítását, a pozitív
személyiségjegyek erősítését.
A tanulók körében legyen erény a becsületesség, a szorgalmas munkavégzés, a
megbízhatóság, a türelem, a felelősségtudat, a mások iránti megértés, a tolerancia.
Tiszteljék a haza és más kultúrák értékeit.
A modern világ jelenségeivel szemben kritikus magatartást és szemléletet sajátítsanak el.
Ismerjék a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Ismerjék a konfliktusok kezelésének módját, a párbeszéd készségét.
Tanuljanak meg dönteni, engedelmeskedni, akaratot érvényesíteni, vitázni, meggyőzni
másokat az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák segítségével.
Ismerjék meg a testi-lelki egészség kialakításához szükséges egészséges életmód,
egészséges életvitel formáit, alakuljon ki ezek iránti igényük.
Tudjanak arról, hogy a társadalmi bűnmegelőzésben milyen lehetőségeik vannak, hogyan
tudják megelőzni az áldozattá válást és a káros szenvedélyek kialakulását.
Törekedjenek a környezettudatos magatartásformák követésére, a környezetvédelem
egyénre háruló technikáinak, lehetőségeinek megismerésére, elsajátítására.
Ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű
gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén.
Váljanak felelős résztvevőivé a mediatizált globális nyilvánosságnak: értsék az új és a
hagyományos médiumok nyelvét.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékei
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő- és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk diákjai:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önellátásra képesek a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai
felszerelés, stb.).
Iskolai feladataikat önállóan megoldják.
Kialakították a koruknak megfelelő tanulási technikákat.
Képesek az idejüket célszerűen beosztani.
Ismerik és alkalmazzák a koruknak megfelelő viselkedési formákat a felnőttekkel és a
kortársakkal szemben.
Az alapkészségeket megfelelő szinten elsajátították.
Saját képességeiknek megfelelően jó szinten teljesítik a tanulmányi követelményeket.
Minden tantárgyból megfelelnek az érvényben lévő alapfokú nevelési-oktatási
tantervekben meghatározott továbbhaladás feltételeinek.
Rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal (kulcskompetenciákkal), amelyek képesség teszik őket arra, hogy a
középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek.
Ismerik és alkalmazzák a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz,
valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat.
Elképzeléssel bírnak saját közelebbi jövőjüket és sorsukat illetően.
Életkoruknak megfelelően képesek felelős állampolgári létre.

Az iskolában folyónevelő-oktató munka módszerei:


projektmunka



kooperatív technikák



digitális technikák alkalmazása



tantermen kívüli oktatás (előnyben részesítjük a KRÉTA és a Classroom, és Meet
platformokat)



az aktív tanulás,



egyénre szabott tanulási lehetőségek,



a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, differenciált tanulásszervezési eljárások,



multidiszciplináris órák, foglalkozások szervezése,



team tanításnak alkalmazása,

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény:
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények a beavatkozás által érintett azon köznevelési
intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani
fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során. A célérték bevont
intézményenként teljesítendő.
Igazoló dokumentumok:
Az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv.”
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„Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi
Központban című projekt eredményeinek fenntartása érdekében alkalmazzuk a program
céljainak megvalósításához illeszkedő, új módszertani fejlesztést az intézmény oktatásinevelési munkája során.
A módszertan bevezetésével célunk a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas
fejlődésének előmozdítása, az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás
közösségi élménnyé formálása, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú,
informális és nem formális módszertani kultúra megerősítése, a nyitott tanulási környezet
biztosítása, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztése,
valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítása.
Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 azonosító számú, „A köznevelés
keretrendszeréhez kapcsolódó mérési, értékelési és digitális fejlesztések, innovatív
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt Informális és nem
formális tanulási alkalmak című alprojektjének keretében a vezető pedagógusok elvégezték az
„Élmény tanulni!” című, 30 órás, akkreditált pedagógus képzést, és az itt szerzett ismeretek
alkalmazásával valósították meg 2018 június 3. és 4., valamint a 2019. június 3. és 4. hetében
a kifejlesztett tematikus, informális és nem formális programokat.
Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 projektje keretében 8 témamodul került
kidolgozásra.
1.) Nomád, kaland, közlekedés
2.) Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés
3.) Művészeti nevelés
4.) Idegen nyelv
5.) Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás
6.) Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás
7.) Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás
8.) Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás
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A módszertannak a bevezetése az alábbi tevékenységek által valósul meg:
A vezető pedagógusok a 2019/2020. tanévtől a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program”
(https://www.csodaszarvasprogram.hu) szakmai informatikai portálon közzétett tartalmak
(játékok, programsablonok, ötletek) alkalmazásával, tanítási év alatt, a tanórán kívüli
foglalkozások (szakkörök, napközis foglalkozások) keretében valósítják meg az informális és
a nem formális tematikus tanulási alkalmakat.
A módszertan alkalmazásával:
a) hozzájárulunk

az

iskolai

lemorzsolódás

és

az

iskolaelhagyók

számának

csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
b) hozzájárulunk a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség
kiteljesedését elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztéséhez;
c) hozzájárulunk az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok, az
egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési programsorozatok
megerősödéséhez;
d) a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez;
e) a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai
kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban
megjelenő követelményekkel;
f) támogatjuk a köznevelésben az integrált oktatás megvalósulását;
g) erősítjük az informális és a nem formális keretek között, a nyitott nevelési-tanulási
környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedését a
társadalmi együttműködés erősítését.”
A felhívás nem fogalmaz meg előírást arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai programba
beillesztett tartalomnak a megvalósítását hogyan kell dokumentálni. Ezért javaslom, hogy az
intézmény munkatervébe az alábbi szöveg kerüljön beillesztésre:
„Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi
Központban című projekt eredményeinek fenntartása:
A vezető pedagógusok a „Csodaszarvas-program” (https://www.csodaszarvasprogram.hu)
szakmai informatikai portálon közzétett tartalmak (játékok, programsablonok, ötletek)
alkalmazásával, tanítási év alatt, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök; napközis
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foglalkozások) keretében, kéthetente egy alkalommal valósítják meg az informális és nem
formális tematikus tanulási alkalmakat, melyeket a foglalkozási naplóban dokumentálnak.”

1.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai, a
pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása legyen.
Alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt.
A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a felelősségtudatot, a
kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását.
Alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket.
Támogassa az egyéni képességek kibontakozását.
Az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben az értékelésben.
Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.
Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket.
Erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat.
A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését, harmonikus
személyiségfejlődését.
Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti,
társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek.
Az aktív tanulási tevékenységek közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési
készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját.
Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja erkölcsi
értékeinek (megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség, stb.) meglétét.
Tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit, a
demokratikus normarendszert ki kell terjeszteni a természeti és épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra.
Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve az egymáshoz való viszonyulásban.
Az identitás, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudat vállalásának erősítése, az egymás
mellett élő különböző kultúrák iránti igény felkeltése.
Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más
népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére,
megbecsülésére.
Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan
gondolkodni és lokálisan cselekedni”.
Felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét.
A test és a lélek harmonikus fejlesztése.
A szocializáció folyamatainak elősegítése.
Az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése.
A tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása.
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•
•
•
•

A tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és
magatartásuk minősítéséről.
A nevelő-oktató munka folyamatában legyenek jelen a kulcskompetenciák elsajátíttatására
irányuló törekvések.
Biztosítani kell a pénzügyi rendszer alapismereteire, pénzügyi szabályaira vonatkozó, a
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek elsajátítását.
Tudatosuljon a média és az internet pozitív és negatív hatása.

A nevelő-oktató munka céljait és feladatait segítő eszközök, módszerek és eljárások
• A tanulók érdeklődésének felkeltése, motiváció
• Személyiség-központú képességfejlesztés.
• Az életkori szakaszoknak megfelelően az önálló ismeretszerzés fokozatos kialakítása,
a tanulási technikák tanítása.
• A helyes értékrend kialakítása a jutalmazás és a büntetés alkalmazásával.
• Napközis, foglalkozások szervezése.
• Helyi differenciált tantervek.
• Szabadidős foglalkozások, kulturális- és sportrendezvények szervezése.
• Erdei iskolák szervezése.(Iskolai civil szervezetek szervezésében és finanszírozásával)
• Tanulmányi séták, kirándulások és táborok szervezése (iskolai civil szervezetek
szervezésében és finanszírozásával)
•
•

Folyamatos és tartalmas együttműködés a szülői házzal, a családdal.
Együttműködés a nevelési és oktatási céljaink megvalósítását segítő partnereinkkel.

A differenciált képességfejlesztés szervezett keretei:
• emelt szintű matematikai csoportok
• képesség szerint szervezett tanulócsoportok
• tehetséggondozó szakkörök
• versenyfelkészítő foglalkozások
• felzárkóztató foglalkozások
• fejlesztő foglalkozások
• differenciált tanórák
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszerek
• az oktatásban alkalmazott módszerek
• minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép
• bírálat, önbírálat
• beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás
• előadás, vita, beszámoló
Ösztönző módszerek
• helyeslés, biztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret
• gyakorlás, követelés
• ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban
• osztályozás
• játékos módszerek
A pozitív magatartásra ható módszerek
• helyeslés, ösztönzés, biztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás
• fejlesztő értékelés
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•
•

felszólítás
kényszerítés
követelés

A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek
• felügyelet
• ellenőrzés
• figyelmeztetés
• intés, elmarasztalás
• tiltás
• büntetés

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A gyermek iskoláztatása egyszeri, megismételhetetlen folyamat. Az oktatási rendszer szerves
részét képező iskola felel e folyamat minőségéért, hatásaiért. Nem pusztán célja, de küldetése
is a gondjaira bízott gyermek érdekeinek legteljesebb szolgálata, a gyermeki személyiség
egészséges, harmonikus fejlődésének segítése.
A személyiségközpontú oktatás akkor lesz eredményes, ha az intézmény pedagógiai
programja, nevelési, tanítási-, tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai és iskolán
kívüli életnek, ha tevékenységében együttműködik a gyermeket körülvevő mikro- és makro
környezettel, ha alapoz a családi nevelés eredményeire s számít a társadalmi élet és
tevékenység számos egyéb fórumára is.
Az iskolai élet meghatározó tevékenysége – az ismeretszerzés – eszköz a tanuló értelmi,
kommunikációs, döntési-cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez.
Az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt
szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza a 6-8. életévtől a gyermek 16. életévéig tart. A
szakasz/tankötelezettség/ végső időpontja meghosszabbítható, annak a tanévnek a végéig,
melyben a tanuló a 18. életévét betölti – amennyiben ezt a sajátos nevelési igény indokolja. A
tankötelezettség kezdő és befejező időpontjáról az intézményvezetője dönt. A döntésnél
figyelembe veszi az óvoda, a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság véleményét.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok tevékenységi területei:
1. A kötelező és szabadon tervezhető tanórák keretében végzett személyiségfejlesztő
tevékenység / az alapfokú nevelés-oktatás szakaszrészei figyelembevételével
• A tanköteleskor első szakaszában az iskola óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő
kisgyermekben a megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, feladat – és probléma – megoldáshoz., alapozza
meg a tanulási szokásokat. A továbbiakban folytatódjék mindezek fejlesztése,
tudatosítása. Csak az ilyen alkotó megismerés segítheti hozzá a gyermeket ahhoz, hogy a
világot s benne önmagát felfedezze.
• Minden tanulónk joga, hogy egyéni adottságainak, képességeinek leginkább megfelelő
nevelésben-oktatásban részesüljön, s legyen módja az egyéni haladási ütemében fejlődni.
Fontos feladat ezért a tanulók egészséges terhelése, az egyén érési folyamatát követő
differenciálás.
• A világ sokrétű jelenségeit saját tapasztalatokon át tudja befogadni,
és legyen alkalma, ideje az átéltek valódi feldolgozásra, beépítésére.
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•
•

Feladataink az elemi műveltségbeli alapfok feltételrendszerének megteremtése terén
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat elsajátítása egyénre szabott hatékony
motivációval.
- személyre szóló folyamatos, fejlesztő értékelés
- a matematikai képességek és általában a gondolkodás, az anyanyelvi – kommunikációs
képességek, technikák fejlesztésével olyan eszközök birtokába juttatni a tanulókat
melyekre az emberi élet minden szakaszában, minden helyzetben, az élethosszig tartó
tanulásban szükségük van.
- Képességszintet figyelembe vevő oktatási forma biztosítása.
- Az alapozó szakaszban átjárható csoportokra szervezett oktatás az idegen nyelv,
matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyak óráin.
Olyan helyzetek, probléma szituációk teremtése, amelyekben a tanulók megszerzett tudásukat
valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében tesztelhetik.
• Önismeret, önértékelés: az egyén helyének, szerepének tudatosítása: az ember önmaga
elfogadásának fontos feltétele: az életkornak megfelelő, fejleszthető önismeret a reális
önértékelés.
• Legyen képes arra, hogy belső értékrendje szerint támasszon a szintjének megfelelő, a
saját fejlődését szolgáló, környezete számára pedig konstruktív, serkentő
követelményeket.
• Fontos, pedagógiai feladat az egyéni képességeket, adottságokat kiteljesíteni. Segítő
tanulási technikák, módszerek kialakításával fokozni az ismeretszerzésben való
érdekeltséget, erősíteni a tudás, ismeret, ill. annak megszerzése iránti igényt.
• Az egyén szocializációjának elősegítése.
A szocializáció folyamatainak elősegítése terén alapvető feladatunk a közösségben, a
közösség által történő nevelés elvének elfogadása – különös tekintettel az egyén helyének és
szerepének felismertetésére, /elfogadására. E feladat megvalósítását segíti
- a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása
- a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás elsajátítása, frissítése.
-

az érzelem –értelem –cselekvés összefüggéseinek tudatosítása, a felelősségérzet,
megbízhatóság, fontosságának tudatosítása, az akarat, a kitartás edzése.
a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok, az ebben érvényre jutó pozitív viselkedési
minták megerősítése.
Együttműködési és kommunikációs technikák kialakítása, fejlesztése- a közösségben való
élés tudatosítása, a közösséghez való tartozás élményének biztosítása, a demokrácia
értékrendjének elfogadtatása.

2. A szakkörök, érdeklődési körök és csoportok művészeti –kulturális körök, a
hátránykompenzáció, az egyéni megsegítés keretében végzett személyiségfejlesztő
tevékenység
A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése két komplex irány szem előtt tartását kívánja
meg az iskolától: a hátrányok kompenzálását és az egyéni, valamely területen megnyilvánuló
tehetség fejlesztését. Mindkét irány feltételezi a szakmai hozzáértésen túl a differenciálpedagógia általános és speciális gyakorlatát.
Az iskolai gyakorlat tanórán kívüli színterei a hátránykompenzáló –felzárkóztató, egyéni és
kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, a beszédfejlesztő tevékenység külön alkalmai, a
tehetséggondozó szakkörök, kulturális, művészeti körök, érdeklődési és- önképzőkörök.
Mindezen alkalmakat kiegészíti az iskolai könyvtár, az írott és elektronikus média
használatának lehetősége, a versenyfelkészítés és a versenylehetőségek biztosítása.
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•
•
•
•

Az ismeretek tapasztalatai megalapozása, a felfedezés lehetőségének megteremtése, a
kreativitás fejlesztése.
A feladattudat, kitartás, a tudni vágyó kíváncsiság ébren tartása, erősítése.
A tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok, kreativitást igénylő megoldási
utak arányának növelése a megismerés folyamatában.
A tanulási hátrányok leküzdéséhez ill. csökkentéséhez vezető egyéni, ill. kiscsoportos
megsegítése, hatékonyabb tanulási technikák bemutatása és alkalmazása.
A prezentációs technikák kipróbálása, választása, a nyilvánosság biztosítása.

3. Az iskolai testnevelés óra, sportkör, diáksport-egyesület, mindennapos testnevelés a
gyógytestnevelés órák, a szabadidősportok, keretében végzett személyiségfejlesztő
tevékenység
Feladataink a test és a lélek harmonikus fejlesztése terén:
•

A fejlesztéshez –fejlődéshez szükséges képességek terén:
o A mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra meglapozása.
o A mozgás- koordináció, a ritmus érzék és a hallás fejlesztése
o A rendszeres testmozgás megkívánta akarati – fizikai tényezők –
o kitartás, állóképesség, erőfeszítés, küzdeni tudás, következetességo fejlesztése a sport, a mozgás által.
o Az egészség érdekében hozandó helyes döntés képességének kialakítása

•

A fejlesztéshez – fejlődéshez szükséges ismeret – tudás- szemlélet terén:
o A testmozgás életmódot befolyásoló, egészségmegőrző tevékenység – ezen elv
tudatosítása, a gyakorlati igény kialakítása.
o Gyógytestnevelés – eltérő fizikai és testi adottság melletti tudatos mozgástevékenység
, egészséges élet, az eltérés mint hátrány leküzdése, ellensúlyozása.
o A betegségekről, a veszélyekről való tudás fontossága a prevencióban
o Az egészséges életmód alapvető ismereteinek tudatosítása, ill. követése.
o A harmonikus élet értékként való tisztelete, mint meggyőződés kialakítása.

•
•
•

Az érzelmi élet gazdagítása az önismeret fejlesztésével, a társas kapcsolatok igényének
erősítésével, élményszerűségének biztosításával.
A csapat, a team a közösségi tevékenység alapformája a siker záloga: a team –munka
technikáinak elsajátítása.
Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi-lelki szociális fejlődést.

4. A tanulmányi, kulturális versenyek, vetélkedők, játékok, rendezvények- szereplések
keretében végzett személyiségfejlesztő tevékenység
•
•
•
•

A többlettudás, a siker, a tisztes helytállás érdekében önkéntes áldozatvállalás,
lelkiismeretesség, munkaszeretet, pontosság, megbízhatóság, önállóság képességének
kialakítása, fejlesztése
A mások és önmagunk iránti tisztelet, az alkalmazkodás, a kisebb-nagyobb közösségek, a
partnerek és önmagunk iránti felelősség attitűdjének erősítése
A siker, mint motiváló erő és örömforrás – a siker, mint cél
A siker énkép-erősítő megéléséhez szükséges jellemvonások alakítása-edzése: szerénység,
örömképesség, a másokkal való osztozás képessége
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•

Kudarctűrés képességének erősítése
A személyhez igazított elsajátítási motiváció alkalmazása

•

5. A hagyományos iskolai formákon kívüli iskolai alkalmak, rendezvények, programok
során megvalósítható személyiségfejlesztés
A közösséghez való tartozás az ember közösségi lény voltából fakadó szükségszerűség;
ennek pozitív, az egyént építő –erősítő megéléséhez szükséges személyiségvonások –
elfogadó- alkalmazkodó készség, empátia, tolerancia, az önérvényesítés képessége,
türelem, felelősségtudat – felismertetése, erősítése, ill. korrekciója
Az iskola szellemiségének, értékrendjének megfelelő közösséghez való tartozás az ember
számára jogos büszkeségek forrása.
Az ünnepek, az ünneplés élmények forrása: ennek megélése, elraktározása a jelenhez
kötő, a közösséghez való hűséget megalapozó személyiségformáló hatássá kell, hogy
váljon.
A kirándulások, túrák, a közvetlen tapasztalás az interakció révén szolgálják a táj, a hely,
a haza megismerését, az ahhoz való értelmes viszonyulást, érzelmi kötődést.
Az iskolai hatások eredményeképpen azt várjuk, hogy a gyermek felelősen, szabadon és
értőn tudjon bánni saját adottságaival, képességeivel, legyen képes igényei és lehetőségei
szinkronjának megteremtésére – fenntartására.

•

•
•
•
•

Személyiségjegyek 8. évfolyam végén:
A pozitív személyiségű tanuló rendelkezzen az alábbi tulajdonság-együttessel:
- szociális felelősségtudat, azaz együttműködési készség a munkában;
- céltudatos, önálló tevékenységgel keresse az intellektuális kihívásokat;
- a problémamegoldásban legyen hatékony;
- legyen vidám és felszabadult.
A pedagógus mindebben a folyamatban legyen értékhordozó, viselkedése, modora,
hanghordozása, öltözködése, kommunikációja a tanulókkal és felnőttekkel fontos
mechanizmus a normaközvetítésben.
Módszerek, eljárások:
- Megfigyelés, egyéni és közös véleménynyilvánítások, beszélgetések.
- Személyiségmérő eredményvizsgálatok, kérdőívek, tesztek feldolgozása.
- Önálló és iskolai ismeretszerzés felfedező tevékenysége.
- Múzeum és könyvtárlátogatások, kulturális programok látogatása.
- Esettanulmányok feldolgozása, ön és társértékelések, személyiségprofilok
összehasonlítása.
- Kommunikációs csatornák, folyamatok, interjúk, viták, írásos munkák mérése.
- Célok – távlatok mérése.
- Pszichológus igénybe vétele a szükséges esetekben.
A kötelező és a szabadon választható tanórák és a napközi keretében végzett
személyiségfejlesztés során a nevelő a környezettel való hatékony kölcsönhatás, eredményes
problémamegoldás révén viselkedési modellé válhat a tanulók számára.
A nevelő szervező tevékenységének eredményeként kialakulhatnak a tanulók képességeinek
megfelelő helyzetek, feladatok, aktivitások.
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Kiemelt területként kell kezelni az iskolába kerülés korszakát, hisz ekkor kell
beilleszkedni az első osztályosoknak az iskola közösségébe, ahol találkoznak a társadalmi
elvárásokkal.
Kapjon külön hangsúlyt a 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet. Az átmenet
megkönnyítés érdekébe az alsó és felső tagozatos nevelők között legyen szoros a
kapcsolat.
Törekedni kell arra, hogy a felső tagozatos nevelők szorongás mentes légkört alakítsanak
ki.
Kiemelt feladat a személyiségfejlesztés során a nevelési deficittel induló gyermekek külön
megsegítése, akik nagyobb türelmet, odafigyelést, és beleérző képességet kívánnak meg a
pedagógusoktól.
A személyiségfejlesztés folyamatában legfontosabb partner a szülő.

A szülői értekezletek, egyéni beszélgetések fogadóórák, családlátogatások során a
pedagógusnak meg kell találni a lehetőséget a hatékony együttműködésre. Különösen azokban
az esetekben kell nagy tapasztalattal eljárni, ahol a gyermekkel kapcsolatban nehézségek
merülnek fel.
Az osztályfőnök munkáját a törődés a gyermekszeretet és a differenciált bánásmód kell, hogy
jellemezze A tanulókkal személyes kapcsolatot alakítson ki .
A 8. évfolyam végére alakuljanak ki a következő személyiségjegyek:
- Önállóság
- Kreativitás
- Alkalmazkodás
- Képesség az érzelmi harmóniára, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
- Türelem
- Céltudatosság
- Küzdőképesség
- Figyelem és gondolatösszpontosítás
- Kulturált magatartás
- Humanizmus
- Tolerancia
- Nyitottság
- Konfliktusmegoldó – képesség
- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Olyan pedagógiai helyszín létrehozása és fenntartása, amely teret ad a sokoldalú iskolai
életnek, a tanulásnak, játéknak, munkának, ahol oldott légkörben együtt tevékenykedhet
felnőtt és gyermek; amelynek védelme és gazdagítása az iskolahasználók közös érdeke.

1.4 Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Egészségnevelési program
Cél, követelmény:
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Nyújtson ismereteket a betegségek, balesetek elkerüléséről, az egészség
megőrzésének lehetőségeiről. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek
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megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
Folyamatok:
- A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben
képesek legyenek egészséges életvitelt kialakítani, helyes döntéseket hozni életmódjukra
vonatkozóan.
- Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.
- Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés –
egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit és ezek elkerülésének
módjait.
- Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek a káros függőségekhez vezető szokások (pl:
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.
- Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat.
- Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a családi életre, a felelős
párkapcsolatokra történő felkészítésre.
- Épüljön be a diákok napirendjébe a testmozgás, testedzés. Tudatosuljon, hogy a
rendszeres napi testmozgásnak testi és lelki egészségmegőrző hatása van.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítja az egészséges testi,
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Egészségnevelési programunk ahhoz kell, hogy hozzájáruljon, hogy tanulóink kellő
ösztönzést és tudást szerezhessenek az egészséges életvitelhez és tudásukat konkrét
tevékenységekben alapozhassák meg az egészséges életmód, életszemlélet és magatartása
szempontjából az alábbi területeken:
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete;
- egészséges testtartás, a mozgás fontossága;
- az értékek ismerete;
- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe;
- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata;
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben;
- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete;
- az idővel való gazdálkodás szerepe;
- szenvedélybetegségek elkerülése;
- a rizikóvállalás és határai;
- a tanulási környezet alakítása;
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége;
A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos témák az életkori sajátosságok
figyelembe vételével:
~ egészséges táplálkozás témái
~ szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, drog prevenció
~ szexuális felvilágosítás – nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció
~ a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás; gyógyszerhasználat)
~ a testi higiénia
~ a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés)
~ a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás)
~ a testedzés, a mozgás, a helyes tartás
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Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény
szervezettségével i. figyelembe kell venni pl:
gondoskodunk-e az osztálytermek rendszeres szellőztetéséről?
megfelelnek-e az osztálytermek berendezései az egészségügyi szempontoknak?
(asztalok, székek mérete; világítás; helyes testtartás stb.; iskolatáska súlya; ülésrend)
Az egészségnevelési program sikeres megvalósítása érdekében igyekszünk iskolánk nevelőit
is bevonni minél nagyobb számban.
Alkalmanként szakemberek segítségével, gyakorlati bemutatókkal szemléltetjük azokat a
tevékenységeket, amelyek hozzásegítik a gyerekeket az egészséges életszemlélet
elsajátításához.
Az egészségnevelési program megvalósításában részt vesznek:
-

iskolavezetés
testnevelő tanárok
tanítók
osztályfőnökök
biológia tanárok
technika tanárok
gyógy testnevelő
iskolaorvos
iskolafogász
pszichológus
szakács
étterem vezető
dietetikus
ÁNTSZ szakemberei
kozmetikus
masszőr
drogkoordinátor
gyógyszerész
természetgyógyász
fizikotherapeuta
HOTEK
diákönkormányzatot segítő pedagógus
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

alkalmanként

Az egészségfejlesztés témakörei, feladatai:
I. Testmozgás
Cél: A gyerekek életelemévé váljon a mozgás, legyenek fittebbek, egészségesebbek.
 minden gyermeknek mindennap biztosítjuk, hogy részt vegyen a testmozgás programban;
• folytatjuk az 1-8. évfolyamokon mindennapos testnevelés órákat;
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kihasználva tárgyi és személyi adottságainkat minden gyermek számára biztosítjuk a
rendszeres testmozgás lehetőségét, sportköri, illetve tömegsport foglalkozások
keretében;
jó, ha a tanulót a testnevelés órán sikerélmény éri, a mozgást örömmel végzi, ezért
mutassunk meg néhány módszert, hogyan próbálják ezt elérni;
Személyre szabott tartásjavító feladatokkal sok betegséget okozó tünet megszüntetése
elérhető, javulása nyomon követhető.
Ezt a már jól bevált, megvalósult egészségfejlesztő foglalkozást tovább folytatjuk;
törekednünk kell arra, hogy a „betonon futás” egyre kevesebb szerepet töltsön be a
testnevelés órákon, délutáni sportfoglalkozásokon, hiszen a tanulót betonon futtatva
mérhetetlen kárt okozunk, és semmi haszna nincs;
tovább folytatjuk iskolai hagyományainkat a testmozgás terén:
• sporttevékenységek közös rendezése, szervezése a Petőfi Diáksport Egyesülettel
(DSE-vel)
• iskolai sportnap rendezése
• erdei iskolák szervezése
• alsó tagozatban és felső tagozatban „Egészségnevelési Hét”
• Természetvédelmi hét a HOTEK szakembereivel
• kiemelt sportágaink a kézilabda és az atlétika mellett a labdarúgás is nagyobb teret
kap
• a versenyszerű sportoláson kívül tömegsport, osztálybajnokságok lebonyolítása
• a Városi Sportegyesület (kézilabda, birkózás, labdarúgás) utánpótlása
• iskolánk nevelői által belső használatra készített „Egészségnevelés” című
kiadványának a témához kapcsolódó fejezeteinek feldolgozása osztályfőnöki
órákon

II. Táplálkozás
Cél: Sajátítsák el a gyerekek a helyes táplálkozás, a mennyiség, a minőség valamint az
elfogyasztás módjait.
 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az
iskolában szervezett gyermekétkeztetésben vegyenek részt
 Erre eddig is nagy gondot fordítottunk, továbbra is kiemelt feladatunk;
 Az iskolai büfében megvásárolható élelmiszerek skálájának bővítése egészséges
termékkínálattal (kefir, joghurt, gyümölcsök, korpás kenyér, kifli)
 Legyen lehetősége a gyerekeknek a modern étkezési szokásoknak megfelelő uzsonnát
venni;
 Osztályfőnöki órákra olyan előadókat hívni, akik bemutatókkal, kóstolók
szervezésével, manuális tevékenységgel segít a gyerekeknek elsajátítani a helyes
táplálkozás alapjait;
- Biológia órákon megismerik a tanulók az ember táplálkozási szervrendszerét, a
tápanyagokat, a legfontosabb vitaminokat. Megtanulják az étrend fontosságát az
egészségük megőrzésében.
 Iskolai hagyományainknak megfelelően „Termékbemutatók” szervezése, ahol reform
ételek elkészítését ismerhetik meg a tanulók;
 Technika órák keretében egészséges ételek készítése; a tálalás, a terítés
esztétikumának elsajátítása;
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 Tanulóink étkeztetését már több éve a helyi éttermek biztosítják. Az étlapot, az
ételválasztékot mindig az életkornak megfelelően állítják össze az étterem vezetői.
Figyelembe veszik javaslatainkat, kéréseinket az étlap összeállításánál.
 Kiemelt feladatunk, hogy pedagógusaink mellett a szülőket is bevonjuk
programunkba, ezért számukra felvilágosító órákat, előadásokat szervezünk;
 Készségfejlesztő és önismereti csoport – foglalkozások bevezetése (fogyókúra
veszélyei; testépítés stb.)
III. Lelki egészség védelme – Személyiségfejlődés
Cél: A gyerekek lelki egészségének védelme; mentálhigiénés szemlélet kialakítása.
 Iskolánk pedagógusainak példamutató magatartással, a közöttük lévő jó hangulat
megteremtésével kell segítenie a gyermeke lelki egészségének védelmét. Ez kiemelt
feladatunk.
 A tanítási órákon fokozottan figyelnünk kell a gyerekekkel való bánásmódra. Meg kell
teremteni azt a termi, iskolai légkört, amelyben a gyerekek jól érzik magukat.
 A gyerekek többségénél megfelelő a lelki egyensúly: önbizalom, jókedv, vidámság.
Sokuknál jó az önismeret szintje, de ez nem mindig reális és nem kritikai önismeret. A
tanulóinknak egy része tudja kezelni a stresszt.
Figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek lehetőleg ritkán, vagy egyáltalán ne kerüljenek
stressz helyzetbe.
Meg kell tanítani a gyerekekkel, hogy saját lelki egészségük védelmében hogyan lehet
kivédeni a feszültséget, és hogyan kell kezelni a krízishelyzeteket.
 A szülők fokozottabb bevonásával, a velük való kapcsolattartás elmélyítésével még
jobban segíthetjük a tanulóink személyiségfejlődését.
 Erkölcstan órákon megtanulják a helyes énkép, az önismeret, a barátság, a társas
kapcsolatok, a konfliktuskezelés módját a kapcsolatrendszerekben.
 Osztályfőnöki órákon ismertessük meg a tanulókat a felelős, örömteli párkapcsolat
kialakításával; a családtervezés fontosságával; a család érzelmi kapcsolataival
(szeretet, tisztelet, bizalom, hangnem, megbecsülés stb.)
 A lelki egészség védelme érdekében lehetőséget teremtünk pszichológus bevonásával
a lelki problémák orvoslására.
Iskola-egészségügyi ellátás
26/1997. NM rendelet alapján gondoskodunk a 6-16 éves korosztály megelőző jellegű, az
egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásról.
Az ellátást
- az iskolaorvosok – védőnők
- fogorvos
végzi.
Együttműködésünk során arra törekszünk, hogy legalább a vonatkozó jogszabályban előírt
ellátások, szűrések, prevenciós tevékenységek megvalósuljanak.
~ tanulók egészségügyi állapotának szűrése, követése;
~ tanulók időszakos vizsgálata, védőoltások;
~ testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői
bizottsághoz utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok közlése;
~ gyermekfogászati program végzése;
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~ gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása;
~ közegészségügyhöz, járványügyhöz kapcsolódó feladatok;
~ elsősegélynyújtás;
~ részvétel az iskola egészségnevelő tevékenységében;
~ környezet-egészségügyi feladatok;
Az önkormányzat döntése értelmében ingyenes HPV oltás
Iskolánkban az iskolaorvosi feladatokat
Dr. Nagy Zsuzsanna és Dr. Liteczki Ilona Ágnes gyermekgyógyász szakorvosok látják el.
Iskolánk védőnői feladatait
Szász Béláné és Kissné Kerekes Magdolna végzi.
Tanulóink fogászati ellátásáról
Dr. Tóth Ferenc fogorvos gondoskodik.
A mindennapos iskolai testedzés programja
Az iskolai egészségnevelési program része a mindennapi testedzés feladatainak programja is.
Céljaink, feladataink meghatározásakor fontos szerepet kaptak egészségmegőrző
programjaink.
Munkánkat a családokkal, egészségügyi intézményhálózattal, helyi szervekkel együtt
végezzük.
Ennek területi:
- Szabadidő, testmozgás feltételeinek biztosítása.
- Egészséges táplálkozás szokások kialakítása, megtartása.
- Az egészséget károsító szokások kialakulását gátló programok.
- Sokoldalú, mindennapi testmozgás ösztönzése.
- Egészség megtartást segítő magatartás fejlesztése.
Annak érdekében, hogy célkitűzéseink megvalósuljanak, több éve az alábbi programokat
realizáljuk:
- Tantervbe épített úszásoktatás.
- Sportcsoportok működtetése: atlétika, kézilabda, labdarúgás, tömegsport és
gyógytestnevelés.
- Kézilabdában, atlétikában és labdarúgásban versenyszerűen is kiemelkedő eredményeket
érnek el csapataink.
- Az osztályfőnöki terveknek fontos részét képezik az egészségnevelési témák. Ennek egyik
fontos állomása novemberben egy iskolai rendezvénysorozat.
- Sajnálatos, hogy egyre több tanuló küzd tartáshibával, gerinc deformitással. A probléma
kezelése, megelőzése érdekében a testnevelés órákon rendszeresen végeztetünk
gyakorlatokat. Alkalmazzuk azokat az ismereteket, amelyeket a Magyar
Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjában sajátítottunk el.
- A tanulók fizikai állapotát május hónapban rendszeresen felmérjük. Tanítványaink
többsége igen jó eredményekkel büszkélkedhet.
- Iskolánkban folyamatosan működik a Diáksport Egyesület, amely a versenyeztetésen túl,
éves munkatervével a rendszeres testedzés lehetőségét is biztosítja.
- Munkánkat segíti, a főépületekben található tornaterem és tornaszoba, és a két szabadtéri
aszfaltozott sportudvar. Sporteszköz készletünket folyamatosan fejlesztjük. Próbálunk
újabbnál újabb szereket vásárolni, hogy tanulóink modern tornaszerekkel végezhessék a
testedzést.
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Pedagógiai programunk, helyi tanterveink, felkészült pedagógusaink és a tárgyi feltételek
garanciát jelentenek arra, hogy az elkövetkező tanévekben is megvalósuljon ez a program.
Tanórán kívüli programokban sportcsoportban heti 1 - 1,5 órában csoportonként
biztosítjuk tanulóinknak a mozgás lehetőségét a számukra leginkább megfelelő formában.
Napközis tanulóinknak naponta biztosítjuk a mozgást a tanulmányi idő előtt.
A mozgásos formák mellett, egészségnevelő tevékenységünket egész tanévben munkaterv
szerint végezzük.
Kihasználjuk, hogy gyermekeink többségének van saját kerékpárja és szeret kerékpározni.
Ősszel és tavasszal legalább 2-2 túrát szervezünk. Természetesen e mellett gondot
fordítunk arra, hogy megtanulják a kerékpáros közlekedés szabályait. Erre technika
órákon van lehetőség. Benevezzük gyermekeinket a „Ki a mester két keréken
közlekedésbiztonsági akcióba és gondoskodunk felkészítésükről.
Pedagógusaink eddigi tapasztalataik alapján összegzik és mások számára is elérhetővé
teszik programunkat.
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az
alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük:
minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban,
minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringésiés légző – rendszer megfelelő terhelése,
minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még
az eltérő adottságú tanulóknak is.
a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgásprogramban,
a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít /olyan
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében /,
a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz.
Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.
Az iskolai elsősegély nyújtás oktatásának legfőbb célja:
- az elsősegély nyújtás alapjainak elsajátítása
- a mentőhívás menete, helyzetfelismerés
- az azonnali segítségnyújtás megtanítása, a szaksegítség (orvos, mentők)megérkezéséig
- konkrét példákon keresztül megtanítani környezetünk biztonságosabbá tételét
- szituációs játékok segítségével a laikus életmentő beavatkozások készségszintű
alkalmazása az életkornak megfelelően.
Az iskolai elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
- elméleti
- gyakorlati

1.5 Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
Iskolánk közösségi nevelésének célja: olyan ismeretek, képességek, készségek elsajátíttatása a
tanulókkal, amelyeket társadalmunk makro- és mikroközösségei elvárnak tagjaitól.
Iskolánk közösségét összetartó, domináló elv a tanulás, illetve a továbbtanulásra való
felkészülés.
A közösségfejlesztés alapelvei:
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Az alapvető közösségi normák épüljenek be a tanulók személyiségébe.
Iskolánk makro közösségében a legdominánsabb az osztályközösség, iskolaotthon, de a
napközis foglalkozások is fontos szerepet töltenek be..
Más közösségek szervesen beilleszkednek az iskolai közösségek rendszerébe.
A közösségek jellemzője a demokratizmus, a döntések közös előkészítése.
Az iskolai hagyományok a közösségeket összetartó kohéziós erőként működnek.
A közösségek életmintákat, normákat, cselekvési modelleket közvetítenek.
A közösségek a pozitív élményeken keresztül erősödnek, amelyek során a közösség
minden tagja vállalhat és vállal feladatot.
A társadalmi és szabadidős tevékenység a közösséget építő, kollektív akciókban
valósulnak meg.
A közösségek tagjaiban a tolerancia, a türelem, a segítőkészség váljon természetessé,
meghatározó tulajdonsággá.
Az iskola speciális feladatot ellátó munkahelyei, felszerelésének használata az alkalmi
közösség érdekeinek szem előtt tartásával, a rendeltetésszerű használat követelményei
szerint történhet: könyvtár, számítástechnika terem, fejlesztőszak, szaktantermek.

Az iskolában működő közösségek, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok:
Az iskola struktúrájából adódó közösségek:
tanulói közösségek
diákönkormányzat
alsó tagozat

tanári közösségek
vezetők

tanítók tanárok

felső tagozat

napközis csoportok

munkaközösségek

évfolyamok
osztályközösségek

SZMK
Iskolaszék

csoportok
egyén

Közalkalmazotti Tanács

Érdeklődés alapján szerveződő közösségek:
Szakkörök, tehetségműhelyek, sportkörök – Petőfi Sándor Diákegyesület – Petőfi Sándor
Diáksport Egyesület – Palánta Kulturális és Sport Egyesület
Minden közösség, csoport törekedjen a
• Célszerű munkamegosztásra.
• Arányos tehervállalásra.
• Vezetni és vezettetni tudásra.
• Megállapodások betartására.
• Ambícióra.
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•
•
•
•
•
•

Igényességre.
Alaposságra.
Fejlődjön empátiás képessége.
Alakuljon ki pozitív kölcsönös függés.
A közösség minden tagja érje el célját.
A közös célok eléréséért a közösségek minden tagja felelős.
Fejlődjön kooperációs képességük.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
A diákönkormányzat vezetősége a 4-8. osztályokból 1-1 delegált küldött tanulókból áll. Ők
képviselik az iskola diákközösségét.
Feladatai:
- A tanulók érdekvédelme
- Tanév elején a vezetőség megválasztása
- Vélemény nyilvánítása a tanulók jogainak érvényesítésével kapcsolatban
- A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, ismertetése
Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a diákok jogait, kötelezettségeit, a kapcsolattartása formáit.
Az SZMSZ fontos részét képezi az iskola Pedagógiai Programjának.
- A tanév során meghirdetett programok elkészítése, értékelése
- az információs továbbítása az osztályközösség felé
- a kulturális, sport és egyéb programok megszervezésének segítése
- javaslattétel a Házirend módosításával kapcsolatban
- Diáknap szervezése az Iskolanapok keretében.
- diákközgyűlés összehívása – évenként
- Országos Diákparlamenten való részvétel
A szülő, tanuló és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
Akkor működhetünk eredményesen, ha figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését és a szülői
érdekeket. Legfontosabbnak tartjuk a gyerekek eredményes oktatásának, nevelésének
érdekében a családokkal, szülőkkel kialakított partneri viszonyt.
Az együttműködés a tanulók érdekében, de aktív közreműködésükkel valósul meg, ahol
folyamatosan érzik, hogy munkánk során partnereinknek tekintjük őket. Feladatunk a diákok
bevonása a tanórai munkába és az iskolai életbe.
Tanulók – pedagógusok együttműködése:
- Tanórai munka, osztályfőnöki órák
- Közösségi programok
- Egyéni beszélgetések
- Diákönkormányzat
- Kérdőíves vizsgálatok
- Klímavizsgálat
Szülő – pedagógusok együttműködése:
- Családlátogatás
- Szülői értekezlet
- Fogadóórák
- Egyéni beszélgetések
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-

Írásos üzenetek, értesítések
Szülői szervezetek ülései (Iskolaszék, Szülői Választmány)
Nyílt tanítási napok
Sportnapok
Közös ünnepségek
Iskolai és osztályrendezvények segítése, látogatása

A sokoldalú együttműködés a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését hivatott szolgálni.
Ez az a magasabb rendű cél, amely a nevelési partnereket összeköti és minél teljesebb
együttműködésre kötelezi.
Feladataink az együttműködés elősegítésében:
- Gyarapítsuk a szülők elméleti és pedagógiai- pszichológiai ismereteit, melyek birtokában
eredményesebben segíthetik az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet,
hozzájárulhatnak a gyermek sikereihez.
- Segítő társként /segítőtársként nyerjük meg a szülőt az iskolai eredménycélok
teljesüléséhez
- A családlátogatások és egyéb együttműködési formák alkalmával nyerjünk mind teljesebb
képet a család szociális helyzetéről, a családi légkörről, a jellemző nevelési módszerekről,
a gyermek érdeklődéséről, szokásairól, hogy az egyéni bánásmód leghatékonyabb formáit
alkalmazhassuk
- Tanúsítsunk megértést a szülőkkel szemben, kezeljük őket partnerekként, tudva, hogy
csak az elfogadó-közelítő kommunikáció hozhat eredményes együttműködést, s hogy
ennek biztosítása az esetek többségében a pedagógus feladata és felelőssége
- A személyes találkozások alkalmával teremtsünk nyílt, őszinte légkört, legyünk
érzékenyek a problémára, a szülői felvetésre, a szülő teljesíthető kívánságaira,
kezdeményezéseire
A tanár-diák kapcsolat etikai tartalmait, alapelvei:
-

-

Az ember iránti tisztelet az ember és önmagunk iránti igényesség és megbecsülés mutatója
is
Mások méltóságának tiszteletben tartása saját méltóságunk tiszteletben tartását is jelenti
Az ember iránti megbecsülés és igényesség azon alapul, hogy hiszünk erejében és
képességében. Ez egyben az iskola humanizáltságának fok-és értékmérője is
Olyan gyermekszeretetre van szükség, amely segítő szándékkal igyekszik kibontakoztatni
a fejlődő személyiség értékeit
A gyermekhez való közelítést hassa át a szereteten alapuló pedagógiai tapintat, amely
figyelmen, körültekintésen, alkalmazkodáson, előrelátáson alapul, és az adekvát
módszerek, eszközök, eljárások megtalálásához vezet
A pedagógus és a gyermek együttműködését jellemezze a nyitottság és a nyíltság, az
őszinteség, a derű és komolyság optimális keveréke, az értékek közvetítésében domináljon
a hitelesség

Minőségirányítás – partnerkapcsolatok
Minőségirányítás – partnerkapcsolatok vizsgálata felerősödött, korábbi kapcsolatainkat
minőségfejlesztő munkánk során elemeztük és törekszünk a lehető leghatékonyabb partneri
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tevékenység elérésére. Az elkészült, súlyozott problémakatalógus további iránymutatást ad
munkánkhoz.
1. Iskolánkban működő önálló jogi személyek:
-

Petőfi Diáksport Egyesület

Az egyesület a testi ügyesség, a sportbeli képességek, a tehetség kibontakoztatásában jelentős
részt vállal az iskolával való szoros együttműködés eredményeképpen. A sportcsoportok a
testnevelési órákon, a mindennapos testnevelésben alapozott sportágak – kiemelten a
kézilabda, az atlétika és a labdarúgás sportágakban – szabadidő- és versenysporttá válását, az
egyén sportágban való intenzív fejlődését segítik elő. A versenyszerű sportoláson kívül
feladatot vállalnak a tömegsport, osztálybajnokságok, sportnapok szervezésében,
lebonyolításában.
-

Petőfi Sándor Diák Egyesület

Az egyesület vezetői iskolánk pedagógusai, tagjai diákjaink. Fő tevékenységi területük a
szabadidő szervezése. A hagyományos, kulturált szórakozást biztosító rendezvényeiken kívül
színházlátogatásokat, kirándulásokat, táborozásokat szerveznek.
-

Palánta Kulturális és Sport Egyesület

A tehetséggondozás és képességfejlesztés az a terület, melyet a szülők is fontosnak tartanak
gyermekeik fejlődésében. Ezért 2005-ben szülői kezdeményezésre megalakult a Palánta
Kulturális és Sportegyesület. Az egyesület kiemelt célja az iskolában történő
tehetséggondozás mellett a tanulók képességének fejlesztése, komplex tehetségfejlesztő
programok szervezése, a tanulók versenyeztetése, a továbbtanulásra való felkészülés segítése,
kiemelten a hátrányos helyzetű jó képességű diákok számára, valamint a szabadidő hasznos
eltöltésére programok szervezése.
Szakirodalom vásárlása és biztosítása a versenyekre való felkészüléshez.
Tevékenységek: 8. osztályos tanulók középiskolai tanulásra való felkészítése, 4. osztályos
tanulók felkészítő foglalkozása matematikából, előadás-sorozatok különböző tudományos
témákból, Tehetség Nap szervezése, sportprogramok, diákpályázatok ajánlása a tanulóknak és
segítés a pályázatok készítésében, múzeumlátogatások, kirándulások szervezése,
gyermekpályázatok meghirdetése.
Az egyesület tagjai tanulók, szülők, pedagógusok, segítő felnőttek.
2. Társintézmények:
•

Városi Művelődési Intézmény
Rendszeres, illetve alkalmankénti rendezvényeivel kiegészíti iskolai munkánkat.

•
•

Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola
Kulturális és zenei tevékenységükkel sokrétűen fejlesztik tanulóinkat.

•
•

Herman Ottó Természetvédelmi Kör
NIMFEA
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A természet- és környezetvédelmi feladataink megoldását segíti. Szervezett
programjaikkal szakmailag segítik iskolai oktató- nevelő munkánkat.
•

Városi Sportegyesület
Az egyesületben a birkózó, a labdarúgó, kézilabda és judó szakosztályok segítik a
tehetséges tanulók sportolását, versenyeztetését.

•

Egészségügyi Intézményhálózat
Tanulóink egészségének megóvása érdekében a szűrővizsgálatokon túl a prevenciós
munkába is bekapcsolódnak a hálózat orvosai, védőnői, gyógyszerészei.

•

Középiskolák
Tanulóink többsége a helyi, vagy a környék városainak középiskoláiban tanul tovább.
Arra törekszünk, hogy élő, hatékony kapcsolatot tartsunk több szinten is ezekkel a
középiskolákkal.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
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,
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,
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,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető 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 osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
nyomtatása, 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.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai teendők
Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
Sajátos nevelési igényű tanulók
Tehetséges tanulók fejlesztése tehetséggondozás
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
„A nevelés feladata segíteni minden ember személyiségének optimális fejlődését, egyéni
sajátosságainak, képességeinek kibontakoztatását.”
(Kelemen László)
A képességek azok az egyéni sajátosságok, melyek valamely cselekvés elvégzésének
lehetőségét, feltételét teremtik meg. Minden tevékenységhez más-más képességek
szükségesek. Az általános képességek mellett speciális képességeket különböztethetünk meg.
Minden napi munkánk során fontos feladatunk, hogy a tanulóink megfigyelésével minél
pontosabban megismerjük képességeiket, majd ennek megfelelően fejlesszük őket. Célunk,
hogy minél előbb felismerjük az átlag feletti képességeket. A felismerés természetesen a
tanulók munkáltatása során történhet. A felismerés után következő teendőnk a
kibontakoztatás, majd a tehetséggondozás. Kellő motiválással felkelthetjük érdeklődésüket,
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kíváncsiságukat. Majd megfelelő terhelés, ellenőrzés, értékelés során segítjük őket, hogy
minél jobb eredményt érjenek el.
Iskolánk minden pedagógusa szívesen vesz részt ebben a munkában. Nagyon jó, hogy a
szülőket is sikerül megnyernünk, hiszen az ő támogatásukkal, segítségükkel munkánk
eredményesebb lehet.
A sikerekről iskolánk egész közösségét tájékoztatni kell, hiszen ez nagyon motiválja a
gyerekeket, ugyanakkor példát ad a többiek számára is.
A tehetséggondozás színterei, módszerei:
1. A tanórán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Differenciált tanórai munka, és házi feladat adása.
Ennek során a tanulók képességüknek megfelelő feladatot kapnak.
Önálló munka (Elengedhetetlen feltétele, hogy ismerjék az önálló ismeretszerzés módjait.)
Így kerülhet sor a kiegészítő tananyag feldolgozására. Ennek során többletismeretekre
tesznek szert a tanulók.
Csoportmunka
Tanulói kisbeszámolók, kiselőadások
Önálló produktumok bemutatása. Így biztosíthatjuk az alkotói örömöt.
Gyűjtőmunka, egyéni megfigyelésekről beszámolók
Csoportbontás:
o A tehetséggondozást szolgálja, hogy iskolánkban a felső tagozat minden évfolyamán
egy-egy csoport emelt óraszámban tanulja a matematikát.
o Képesség szerinti csoportbontás: matematika, idegen nyelv.
Tanórán kívül:

•
•

Versenyek
Iskolánk tanulóinak minden tanévben lehetőségük van arra, hogy különféle versenyek
közül válasszanak, érdeklődésüknek megfelelően. Az iskolai versenyek mellett városi,
területi, megyei, országos versenyeken vehetnek részt. Versenyezhetnek egyénileg és
csapatokban.
• Fontos szem előtt tartanunk: Ne terheljünk túl egy-egy tanulót!
• A versenyzés önkéntes legyen. Készítsük fel a gyerekeket a versenyekre!
• Szakkörök: sportkörök
A szakköri munkában nagyon jó az, hogy mások, mint a tanítási órák, mind a szervezés, mind
a tartalom terén.
Olyan gyerekek találkoznak, akiknek hasonló az érdeklődésük, valamiben ügyesebbek
társaiknál.
A szakkörvezető pedagógus úgy tervezi meg a munkát a tanulók segítségével, hogy érdekesek
és mindenki számára hasznosak legyenek a foglalkozások.
Hagyományos szakköreink:
- néptánc
- idegen nyelv,
- sportköri foglalkozások (kézilabda, atlétika, labdarúgás)
•
•

Művelődési intézmények látogatása, önálló ismeretszerzés
(Könyvtár, múzeum, színház)
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•
•
•

Osztály kirándulások, amelyeket a szülői szervezetek szerveznek, csak tanítási időn kívül.
Pályázatok:
Az általános iskolások részére általában rajz és irodalmi pályázatok jelennek meg, de
találhatunk természet- és környezetvédelmi témát is. Fontos, hogy ezek a lehetőségek
időben eljussanak a tanulókhoz, és a szükséges tanári útmutatást, segítséget megkapják.
• Egyéni foglalkozás
A versenyek magasabb fokára eljutó tanulóval.
Felkészítés a középiskolai felvételire
A tehetséggondozást segíti a városban működő művészeti iskolákkal ápolt jó kapcsolat.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, a Nevelési Tanácsadó, továbbá a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű, tanulási
nehézséggel küzdő gyermekeket rehabilitációs célú fejlesztő programban részesíti. A
szakvéleményben javasolt, egyénre lebontott pozitív diszkriminációs lehetőségeket a nevelés
teljes folyamata alatt biztosítjuk.
A felzárkóztatási programban támaszkodunk a szakmai kompetenciával rendelkező
gyógypedagógusokra, logopédusra, fejlesztő-differenciáló pedagógusokra, gyógytestnevelőkre. Ezen pedagógusok munkacsoportot alkotva a programok vezetése mellett
segítik a nevelőtestület ez irányú feladatainak minél magasabb szintű ellátását. Jelentős
szerepet vállalnak az e területen kiírt pályázatok elkészítésében, pályázati programok
teljesítésében.
A tanulási zavarral küzdő tanulókat két csoportba sorolhatjuk:
1. Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók.
2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók problémái:
• tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszcalculia)
• viselkedési zavarok (hiperaktivitás, impulzivitás, agresszió)
• figyelem zavarai (koncentráció zavar, ingadozó, felszínes figyelem)
• nagyfokú szorongás, alacsony önértékelési szint, vagy nagyfokú érdektelenség
Van még egy, a tanulók olyan csoportja, akik szakértői véleménnyel ugyan nem
rendelkeznek, de nem tudják a normál tempóban haladókkal elsajátítani a tantervi
követelményeket. Az okok mögött döntő szerepe van a család ingerszegény környezetének.
A felzárkóztató foglakozást külön program szerint végezzük.
- Ennek része a tanítási órákon folytatott folyamatos fejlesztő megsegítés. A megsegítés a
tanuló tananyagban való haladása szerint időszakosan, indokolt esetben egy teljes év
tartalma alatt biztosítjuk rászorultság szerint kiscsoportokban.
- Azon sajátos nevelési igényű tanulóknak, akiket a szakértői vélemény az értékelés és
minősítés alól felmenti, a felmentést az iskola igazgatója biztosítja. Nem kaphat
felmentést a tanuló az indokoltság ellenére sem, ha a szülő ezzel nem ért egyet. Itt az
iskola a meggyőzés eszközéhez nyúlhat, a konszenzus érdekében. A felmentés tényeindokolt esetben – a felülvizsgálat előírt időpontja előtt is újraértelmezhető.
- A sajátos nevelési igényű tanuló számára a törvényben előírt órakeretében, egyéni
fejlesztési terv alapján csoportos, szervezett foglalkozást biztosít (a heti kötelező óraszám
15%-ában).
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-

-

Biztosítjuk ezt azoknak a tanulóknak is, ha a tanuló valamilyen okból nem kapott
mentesítést az értékelés-minősítés alól.
Ha az 1-4 évfolyamra járó tanuló gyermek eredményes felkészülése azt indokolja, vagy a
gyermek a követelmények nem teljesítése miatt második, vagy további alkalommal ismétli
az évfolyamot, az elmaradást eredményező tárgyból további heti két alkalommal
biztosítani kell a foglalkozás lehetőségét.
Az 1-4 osztályos tanulók napközibe való felvétele a pedagógus javaslatára, a szülő
kérésére a körülmények maximális figyelembevételével történik. A napközi otthonba való
fölvétel célja a lemaradás pótlása, többletlehetőség az eredményes felkészülésre.
Szakértői vélemény és orvosi javaslat alapján, - a törvényi előírások betartásávalbiztosítjuk, hogy a beilleszkedési zavarral, magatartási zavarral, tanulási zavarral élő
gyermek, tanulmányi kötelezettségének egyéni tanrend szerint tanulóként tegyen eleget.
Ezzel a sajátos nevelési igénnyel élő gyermek kapcsolata nem szűnik meg az iskolával,
számukra iskolánk heti 10 órában fogadja az egyéni tanrend szerint tanulóként, így segítve
otthoni felkészülésüket. Továbbá a törvényben előírt vizsgakötelezettségen túl évi négy
beszámolási lehetőséggel bővíti a vizsgára való felkészülést.
BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

Gyermekközpontú iskolai munkánk további javítása érdekében szükséges az életkori ciklusok
közötti minél zökkenőmentesebb átmenet biztosítása. A beilleszkedési, magatartási
problémák igen gyakran okoznak nehézségeket szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. A
magatartási zavarokból erednek leggyakrabban a nevelési nehézségek. Megítélésük,
csoportosításuk, kezelésük komoly szakmai feladat. Nagyon fontos nevelőtestületünkben az
egységesség elvének biztosítása ezekben a kérdésekben is.
A problémák kezelésére fontosnak tartjuk az alábbiakat:
- Osztályfőnökök – szülők közötti folyamatos kapcsolattartás, a problémák megbeszélése.
A folyamatos kapcsolattartással el kell érni, hogy érveink hatására a szülő mindig legyen
partner. Szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai segítségének igénylése.
- Osztályfőnökök – szaktanárok – szülők folyamatos probléma megbeszélése.
- Pszichológiai szakvélemény beszerzése a szükséges esetekben.
A szakvélemények segítségével munkánk egyénre szabottan továbbfejleszthető
(differenciálás, fejlesztő pedagógia).
- A magatartási problémákkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókról, a
szakvéleményekről, az alkalmazott pedagógiai módszerekről és az elért eredményekről a
megfelelő dokumentáció elkészítése.
- Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység.
Nevelőtestületünk a Gordon-tréningben szerzett gyakorlati tudása, a továbbképzések során
megújított ismeretei szintén hozzájárulnak a nehézségek leküzdéséhez.
-

Arra törekszünk, hogy a komoly magatartási zavarokkal küzdő tanulóink találják meg
helyüket közösségükben, az egyén és a közösség fejlődése legyen harmonikus. Elérése:

-

másik osztályközösségbe helyezés
A magatartási zavarok többsége nagyon súlyos lelki gondokból ered. Odafigyeléssel,
türelemmel, tapintattal fordulunk ezen tanulóink felé. Nagyon fontos a pszichológiai
kezelés, terápia. Minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a pszichológussal, a közös –
sikeres munka érdekében.
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Beilleszkedés segítése:
-

-

Alsósok és az óvodák kapcsolattartása /kölcsönös látogatások, meghívások iskolai
ünnepségekre, télapó ünnepen az óvodások ajándékozása/.
Óvónők – tanítók kapcsolattartása.
Kukucska programok szervezése a leendő elsős tanulóink számára
Vélemények beszerzése az iskolánkba beiratkozó gyermekekről.
Beiratkozás
Nyílt tanítási napok, órák szervezése.
Az 1. osztályban a szeptemberi első hetekben játékos formában biztosítjuk az átmenetet és
az ismerkedést – beilleszkedési hét
Az 5. osztályos osztályfőnökök a beilleszkedés segítése érdekében konzultációt folytatnak
a tanítókkal, akik hasznos ismereteket tudnak nyújtani a tanulók további eredményes
oktatásához, neveléséhez. Csökkentve a magatartási, beilleszkedési problémákat.
A diákszervezeteink programjaik szervezésekor és a lebonyolításakor értékes segítőink
lehetnek.
Lehetőség szerint kerülni kell az egyéni tanrend szerinti jogviszony engedélyezését,
hiszen az nem ad lehetőséget a megfelelő továbbhaladásra.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladataink
A veszélyeztetettség okai iskolánkban:
- anyagi okok
- környezeti okok
- magatartási problémák
- egészségügyi okok
- egyéb problémák
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény célja a
gyermek és ifjúságvédelem olyan egységes rendszerének kialakítása, amely garantálja a
gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesülését, egy új családcentrikus gyermekvédelmi
intézmény és gyámügyi igazgatási rendszer segítségével.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége az alábbi három területre terjed ki:
- megelőzés
- feltárás
- megszüntetés
Iskolánk célkitűzései:
• prevenciós tevékenység: felismerni, feltárni a tanulók, a családok problémáit
• megkeresni a problémák okait, segítséget nyújtani azok megoldásához
• megszervezni a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat
• megvalósítani a differenciált képességfejlesztést
• segíteni a pályaválasztási munkát
• megszervezni a napközis foglalkozásokat
• biztosítani az étkezési lehetőségeket
• megszervezni a szabadidős foglalkozásokat
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•

személyes kapcsolat kialakítását a szülőkkel, ennek érdekében elvárható az osztályfőnök
családlátogatása első és ötödik osztályokban, osztályfőnök váltás vagy új tanuló érkezése
esetén lehetőség szerint.

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünkben az alábbiakat tekintjük a legfontosabb
együttműködő-segítő partnereinknek:
• Túrkeve város jegyzője
• Mezőtúri Járási Hivatal Gyámügyi, Hatósági Osztálya
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
• Nevelési Tanácsadó
• Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
• Egészségügyi intézményhálózat
• ÁNTSZ, illetve Megyei Intézete
• Rendőrőrs, rendőri szervek
• Drogmegelőzési Egyeztető Fórum
A célok megvalósítása érdekében feladataink:
1. Az intézményvezető feladata
• Az iskola a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről, hivatalos
fogadó idejéről a tanév elején a KRÉTA rendszerben tájékoztat minden tanulót és minden
szülőt. Az értesítésben foglalt adatok az iskolaépületekben kifüggesztésre kerülnek.
•

Felel a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, a jogszabályban előírtak
teljesítéséért, a nevelő – oktatómunka egészséges és biztonságos megteremtéséért

•

Segíti az ifjúságvédelmi felelős munkáját.

2. A gyermekvédelmi felelős feladatai
• A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, felismerése
• Dokumentációs feladatok: naprakész nyilvántartás, regisztráció (hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett tanulók
• Intézkedés saját kompetencia határon belül
• Jelzési kötelezettség a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Gyámhatóság vagy a
Hatósági Osztály felé
• Részvétel esetmegbeszéléseken
• Rendszeres kapcsolat, konzultáció az osztályfőnökökkel
• Szükség esetén közös családlátogatás osztályfőnökkel, ill. a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársával
• Az étkezési kedvezményben részesülő tanulók egyeztetése az osztályfőnökökkel napközis
nevelőkkel
• Részvétel a gyermekvédelmi továbbképzéseken, az itt hallottak hasznosítása
• Lehetőség biztosítása a tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatására és
fejlesztőpedagógiai ellátására
• Mentálhigiénés, drog prevenciós, bűnmegelőzési programok szervezése
• Szülőkkel való kapcsolat erősítése
3. Az osztályfőnök feladatai
• A tanulók, a családok tágabb értelemben vett szociális (bio – pszicho szociális)
körülményeinek megismerése.
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•
•
•
•
•
•
•

Családlátogatás első és ötödik osztályban minden tanulónál . Osztályfőnök váltáskor és új
tanuló érkezése esetén.
Rendszeres kapcsolat a szülőkkel.
A tanulók képességének kibontakoztatása, a lemaradók felzárkóztatása.
Problémák esetén azonnali jelzés a gyermekvédelmi felelősnek.
Jellemzések, feljegyzések elkészítése a tanulókról.
Hiányzások figyelemmel kísérése, ha szükséges – szabálysértési eljárás kezdeményezése.
Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal.
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

1.7 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának
formái
Akkor működhetünk eredményesen, ha figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését és a szülői
érdekeket. Legfontosabbnak tartjuk a gyerekek eredményes oktatásának, nevelésének
érdekében a családokkal, szülőkkel kialakított partneri viszonyt.
Az együttműködés a tanulók érdekében, de aktív közreműködésükkel valósul meg, ahol
folyamatosan érzik, hogy munkánk során partnereinknek tekintjük őket. Feladatunk a diákok
bevonása a tanórai munkába és az iskolai életbe.
Tanulók – pedagógusok együttműködése:
- Tanórai munka, osztályfőnöki órák
- Közösségi programok
- Egyéni beszélgetések
- Diákönkormányzat
- Kérdőíves vizsgálatok
- Klímavizsgálat
Szülő – pedagógusok együttműködése:
- Családlátogatás
- Szülői értekezlet
- Fogadóórák
- Egyéni beszélgetések
- Írásos üzenetek, értesítések
- Szülői szervezetek ülései (Iskolaszék, Szülői Választmány)
- Nyílt tanítási napok
- Sportnapok
- Közös ünnepségek
- Iskolai és osztályrendezvények segítése, látogatása
- Kukucska programok
A sokoldalú együttműködés a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését hivatott szolgálni.
Ez az a magasabb rendű cél, amely a nevelési partnereket összeköti és minél teljesebb
együttműködésre kötelezi.
Feladataink az együttműködés elősegítésében:
- Gyarapítsuk a szülők elméleti és pedagógiai- pszichológiai ismereteit, melyek
birtokában eredményesebben segíthetik az iskolában folyó nevelő-oktató
tevékenységet, hozzájárulhatnak a gyermek sikereihez.
- Segítő társként /segítőtársként nyerjük meg a szülőt az iskolai eredménycélok
teljesüléséhez
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-

-

-

A családlátogatások és egyéb együttműködési formák alkalmával nyerjünk mind
teljesebb képet a család szociális helyzetéről, a családi légkörről, a jellemző nevelési
módszerekről, a gyermek érdeklődéséről, szokásairól, hogy az egyéni bánásmód
leghatékonyabb formáit alkalmazhassuk
Tanúsítsunk megértést a szülőkkel szemben, kezeljük őket partnerekként, tudva, hogy
csak az elfogadó-közelítő kommunikáció hozhat eredményes együttműködést, s hogy
ennek biztosítása az esetek többségében a pedagógus feladata és felelőssége
A személyes találkozások alkalmával teremtsünk nyílt, őszinte légkört, legyünk
érzékenyek a problémára, a szülői felvetésre, a szülő teljesíthető kívánságaira,
kezdeményezéseire

A tanár-diák kapcsolat etikai tartalmait, alapelvei:
-

-

Az ember iránti tisztelet az ember és önmagunk iránti igényesség és megbecsülés
mutatója is
Mások méltóságának tiszteletben tartása saját méltóságunk tiszteletben tartását is
jelenti
Az ember iránti megbecsülés és igényesség azon alapul, hogy hiszünk erejében és
képességében. Ez egyben az iskola humanizáltságának fok-és értékmérője is
Olyan gyermekszeretetre van szükség, amely segítő szándékkal igyekszik
kibontakoztatni a fejlődő személyiség értékeit
A gyermekhez való közelítést hassa át a szereteten alapuló pedagógiai tapintat, amely
figyelmen, körültekintésen, alkalmazkodáson, előrelátáson alapul, és az adekvát
módszerek, eszközök, eljárások megtalálásához vezet
A pedagógus és a gyermek együttműködését jellemezze a nyitottság és a nyíltság, az
őszinteség, a derű és komolyság optimális keveréke, az értékek közvetítésében
domináljon a hitelesség
Minőségirányítás – partnerkapcsolatok

Minőségirányítás – partnerkapcsolatok vizsgálata felerősödött, korábbi kapcsolatainkat
minőségfejlesztő munkánk során elemeztük és törekszünk a lehető leghatékonyabb partneri
tevékenység elérésére. Az elkészült, súlyozott problémakatalógus további iránymutatást ad
munkánkhoz.
1. Iskolánkban működő önálló jogi személyek:
-

Petőfi Diáksport Egyesület

Az egyesület a testi ügyesség, a sportbéli képességek, a tehetség kibontakoztatásában jelentős
részt vállal az iskolával való szoros együttműködés eredményeképpen. A sportcsoportok a
testnevelési órákon, a mindennapos testnevelésben alapozott sportágak – kiemelten a
kézilabda, az atlétika és a labdarúgás sportágakban – szabadidő- és versenysporttá válását, az
egyén sportágban való intenzív fejlődését segítik elő. A versenyszerű sportoláson kívül
feladatot vállalnak a tömegsport, osztálybajnokságok, sportnapok szervezésében,
lebonyolításában.
-

Petőfi Sándor Diák Egyesület
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Az egyesület vezetői iskolánk pedagógusai, tagjai diákjaink. Fő tevékenységi területük a
szabadidő szervezése. A hagyományos, kulturált szórakozást biztosító rendezvényeiken kívül
színházlátogatásokat, kirándulásokat, táborozásokat szerveznek.
-

Palánta Kulturális és Sport Egyesület

A tehetséggondozás és képességfejlesztés az a terület, melyet a szülők is fontosnak tartanak
gyermekeik fejlődésében. Ezért 2005-ben szülői kezdeményezésre megalakult a Palánta
Kulturális és Sportegyesület. Az egyesület kiemelt célja az iskolában történő
tehetséggondozás mellett a tanulók képességének fejlesztése, komplex tehetségfejlesztő
programok szervezése, a tanulók versenyeztetése, a továbbtanulásra való felkészülés segítése,
kiemelten a hátrányos helyzetű jó képességű diákok számára, valamint a szabadidő hasznos
eltöltésére programok szervezése.
Szakirodalom vásárlása és biztosítása a versenyekre való felkészüléshez.
Tevékenységek: 8. osztályos tanulók középiskolai tanulásra való felkészítése, 4. osztályos
tanulók felkészítő foglalkozása matematikából, előadás-sorozatok különböző tudományos
témákból, Tehetség Nap szervezése, sportprogramok, diákpályázatok ajánlása a tanulóknak és
segítés a pályázatok készítésében, múzeumlátogatások, kirándulások szervezése,
gyermekpályázatok meghirdetése.
Az egyesület tagjai tanulók, szülők, pedagógusok, segítő felnőttek.
2. Társintézmények:


Városi Művelődési Intézmény
Rendszeres, illetve alkalmankénti rendezvényeivel kiegészíti iskolai munkánkat.




Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola
Kulturális és zenei tevékenységükkel sokrétűen fejlesztik tanulóinkat.




Herman Ottó Természetvédelmi Kör
NIMFEA
A természet- és környezetvédelmi feladataink megoldását segíti. Szervezett
programjaikkal szakmailag segítik iskolai oktató- nevelő munkánkat.



Városi Sportegyesület
Az egyesületben a birkózó, a labdarúgó, kézilabda és judó szakosztályok segítik a
tehetséges tanulók sportolását, versenyeztetését.



Egészségügyi Intézményhálózat
Tanulóink egészségének megóvása érdekében a szűrővizsgálatokon túl a
prevenciós munkába is bekapcsolódnak a hálózat orvosai, védőnői, gyógyszerészei.



Középiskolák
Tanulóink többsége a helyi, vagy a környék városainak középiskoláiban tanul
tovább. Arra törekszünk, hogy élő, hatékony kapcsolatot tartsunk több szinten is
ezekkel a középiskolákkal.
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1.8 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
• osztályozó vizsgákra
• javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira.
Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a pedagógiai program
részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A
tantárgy követelmény rendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban
tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a tanulóknak.

1.9 A tanulók felvétele
Az első osztályokba történő beíratás a törvényi előírások, az óvodai, illetve szakértői
vélemények alapján a szülő választásának megfelelően történik.
Az iskola első évfolyamára minden tanköteles korú, iskolaérett gyereket felvesz felvételi
vizsga nélkül.
Az indítható osztályok számát és azok létszámát a fenntartó határozza meg. Napközibe
minden jelentkező tanulók felveszünk. Férőhely hiány esetén a felvétel során előnyben
részesülnek azok a tanulók,
• akiknek napközben az otthoni felügyelete nem megoldott és ezért felügyeletre
szorulnak,
• akik állami gondozottak,
• szociális helyzetük ezt indokolttá teszi
• akiknek gyengébb a tanulmányi eredményük, esetleg tartósan hiányoznak

1.10 Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.
Az iskolai elsősegély nyújtás oktatásának legfőbb célja:
- az elsősegély nyújtás alapjainak elsajátítása
- a mentőhívás menete, helyzetfelismerés
- az azonnali segítségnyújtás megtanítása, a szaksegítség (orvos, mentők) megérkezéséig
- konkrét példákon keresztül megtanítani környezetünk biztonságosabbá tételét
- szituációs játékok segítségével a laikus életmentő beavatkozások készségszintű
alkalmazása az életkornak megfelelően.
Az iskolai elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
- elméleti
- gyakorlati
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVEI
2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21) EMMI
rendelet/………1.…………mellékletében kiadott 1-4.évfolyam, a…2 mellékletében
kiadott…5-8. évfolyam…tantárgyi kerettanterv (……A és B………változata) alapján
készített helyi tantervek.
A kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
6

4
1
1
2
2
1
5
2
25

4
1
1
2
2
1
5
2
25

4
1
1
2
2
1
5
3
25

4. évf.
6
2
4
1
1
2
2
1
5
3
27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc / Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

5. évf.
4
3
4
1

6. évf.
4
3
3
1

7. évf.
3
3
3
1

8. évf.
4
3
3
1

2

2

2

2

2

2

1

2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1

1

1

1
1
1
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Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1
5
1
2
28

1
1
5
1
3
28

1
1
5
1
3
31

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene felső tagozat
Ének-zene alsó tagozat

Változat
A változat
B változat
A változat
A változat
A változat
B változat
B változat

Tantárgy megnevezése

Évfolyam

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv: Angol, Német
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Erkölcstan
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Hon- és népismeret
Osztályfőnöki

1-8.
1-8.
5-8.
4-8.
1-8.
1-8.
1-4.
5-6.
7-8.
7-8.
7-8.
7-8.
1-8.
1-8.
1-8.
1-4.
5-8.
1-8.
5.
5-8.
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1
5
1
3
31

2.2 Óraterv
A 2020-2021-tanévtől kifutó óratervi háló.
Tantárgy

1.o.

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

8.o.

Magyar nyelv

3+1

3+1

2

2

2

4

4+1

4+1

2+1*

1,5
1,5+0,5
+ 1*

2

4

2
2+0,5
+1*

2

2

2

2

3
4
4+1
+1

3
3+1
3+2
1

3
3+1
3+2
1

3
3+1
3+2
1

2

2+0.5
2

1+0,5

2

1+0.5
2
2
1

Magyar
irodalom
Történelem,
társadalmi és
államp ism.
Német/angol
Matematika
Emelt szintű
Informatika
Környezeti.
Természeti.
Fizika
Biológiaegészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális
kultúra
Életvitel és
gyakorlat
Technika,
életvitel és
gyakorlat
Testnevelés
és sport
Osztályfőnöki
Hon és
népismeret
Erkölcstan

4

4

+1
1

+1
1

2
4
4+1
+1
1

4
4+1
+1
1

2

2

2

2

2

1

1

1
1+0.5
1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1*

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1
1

1

1

1

1

Kötelező
25
25
25
27
29
29
32
tanóra
Jelmagyarázat: + a szabadon tervezhető óra, *az emelt matematikát nem tanulók órái
A Nemzeti Alaptanterv módosítása alapján 2020.09.01-től, 1. és 5. évfolyamokon
felmenő rendszerben történő bevezetés során, a következő tantárgyi óraszámokat
alkalmazzuk.
Az ezekhez a tantárgyakhoz tartozó helyi tantervek a Pedagógiai Programunk
mellékletében találhatóak, digitális formában.
Helyi tanterveink (2020 NAT alapján)
Elérhetőség:
https://drive.google.com/drive/folders/1YwSbnskXdQqtG6L8W-RmZHdev3iNHgqS?usp=sharing
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza,
a jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1
Magyar nyelv
1
2
2
2
2
2
1
Irodalom
7
5
5
2
3
2
3
Matematika
4 1 4 1 4
4
4
4
3 1 3 1
Emelt matematika
1
1
1
1
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1
2
Fizika
1
2
Biológia
2
1
Földrajz
2
1
Első élő idegen nyelv
2
3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
2
Összes tervezett óraszám
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3
2
2
2
3
8
7
8
8
Összesített óraszám
24
24
24
25
29
29
31
31
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30

2.3 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus választás szabályai



Az iskola vezetője minden elsős tanuló beiratkozásakor tájékoztatja az érdeklődős
szülőket a helyi tantervekről, mely tartalmazza a tantárgyakat és azok óraszámait.
A tantervek teljesítése a kötelező és a szabadon tervezhető órakeret terhére valósul
meg.
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A szabadon választható órák terhére a tanuló és a szülő döntésének megfelelően emelt
szintű matematika oktatásban, vagy képességfejlesztő órákon vesz részt, illetve 8.
évfolyamon technika órán.
A szülő eldöntheti, hogy gyermeke melyik idegen nyelvet tanulja a 4. évfolyamtól, s
választásával elfogadja a tantervekben meghatározott tantárgyakat és azok óraszámát.
7. évfolyamtól a tanuló második idegen nyelvet is választhat A választásnál előnyt
élveznek azok a tanulók, akiknek a tanulmányi eredményük legalább jó szintű. A
foglalkozások tanórán kívül valósulnak meg.
A csoportbontásban oktatott tárgyak esetén a csoportok átjárhatók. A másik csoportba
való átkerülésről a szülő, a szaktanár, és a tanuló közösen döntenek. A csoportváltás
csak szeptemberben, évkezdés előtt lehetséges.
A tanulók 3. évfolyamtól képesség szerinti csoportbontásban tanulják a matematikát.
A döntést a pedagógiai szempontok alapján a szaktanárok hozzák meg. A képesség
szerinti csoportbontásban való részvétel egy évig kötelező, a lemondást a szülő írásban
kérheti.
Iskolánkban a pedagógus választása nem lehetséges a szakos ellátottság biztonsága
miatt.

2.4 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban képességszerinti csoportbontásban tanítjuk a felső tagozatos matematikát,
hagyományos csoportbontásban a felső tagozatos technikát és az idegen nyelvet, valamint
alsó tagozatban az informatikát.
Célunk ezzel, hogy az ismereteiket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.
Ötödik, hatodik és hetedik évfolyamon a magyar tantárgyhoz kapcsolódó képességfejlesztő
foglalkozás , valamint nyolcadik évfolyamon a technika tantárgy mindazok számára kötelező,
akik nem részesülnek emelt matematika oktatásban.
Csoportváltás tanév közben nem engedélyezett, arra minden esetben tanév végén van
lehetőség a szülő kérésére és/vagy a szaktanár javaslatára.

2.5 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A választható tankönyvek megismerése után a munkaközösségek döntenek arról, hogy
melyik tankönyvből, tankönyvcsaládból oktatnak.
Egy-egy évfolyamon minden osztály azonos tankönyveket használ, így biztosítva az osztályok
közötti átjárhatóságot. Kivételt képezhetnek a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás
speciális taneszközei.
Egy adott évfolyam elsőtől negyedik osztályig, illetve 5-8. évfolyamokban is minden
tartárgynál a tantárgy belépésétől folyamatosan azonos tankönyvcsaládot használunk.
(indokolt esetben, igény szerint a váltás engedélyezett).
Azon tankönyvek esetén, amelyek több éven át használhatók (pl. feladatgyűjtemények)
könyvtári készletet kell képezni, csökkentve ezzel a tankönyvvásárlás költségeit.
A tankönyvkiválasztás legfontosabb elve, hogy azok a tanterv szerinti
követelményrendszerhez illeszkedjenek.
Ezen túl figyelembe kell venni, hogy az alkalmazott tankönyvek tartós, vonzó, tartalmilag a
korosztálynak megfelelőek, az átlagos tanulói képességekhez igazodóak legyenek.
A tankönyv választásakor tekintettel kell lenni arra is, hogy a költségekkel ne terheljük túl a
családokat.
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Az oktatási törvény hatályos rendelkezései, a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001/XXXVII.
sz. törvény, vonatkozó paragrafusainak betartásával.
A különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges tanulói taneszközöket a szakmai
munkaközösség határozza meg.
A taneszközök kiválasztásánál (pl. tartós tankönyv) azokat az eszközöket részesítjük
előnyben, amelyek több tanéven keresztül használhatók (pl. atlaszok).
Fontosnak tartjuk, hogy az ár feleljen meg a jogszabályban foglaltaknak.
A helyi tanterveikben határozzuk meg, hogy egyes tananyagokhoz melyek azok a ruházati,
vagy más felszerelések, amelyek valamennyi tanuló számára kötelezőek. Erről a szülőket az
előző tanév végén tájékoztatjuk.
Az eljáráskor figyelembe vesszük az oktatási törvény vonatkozó paragrafusait.

2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•
•
•
•
•
•
•
•

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;
Megfelelő tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet
kialakítása.
Helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása,
A kreativitás fejlesztése
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az elsősegélynyújtás gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•
•
•
•
•

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés
folyamat.
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
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•
•

a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,
az egészséges életvitel kialakításához az elsősegélynyújtás gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•
•
•
•
•
•

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;
az egészséges életvitel kialakításához az elsősegélynyújtás gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;

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

mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni,
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.
az egészséges életvitel kialakításához az elsősegélynyújtás gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
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2.7 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 következő módon:
• A mindennapi testnevelést heti öt testnevelés óra keretében biztosítjuk.
• A heti öt testnevelés órából legfeljebb heti két óra kiváltható iskolai sportkörben való
sportolással, vagy igazolt sporttevékenységgel.
• Az iskola a kötelező tanórai testnevelés keretében gondoskodik a könnyített testnevelés
szervezéséről.
• A sportköri foglalkozásokat az iskola és a diáksport egyesület együttműködési szerződése
alapján bonyolítjuk le tanulók fizikai állapotának mérését.
Iskolánkban évek óra mérjük tanulóink általános fizikai teherbíró – képességét. Az általános
fizikai teherbíró – képesség mérése során – az egészség szempontjából – feltérképezhetők a
kondicionális képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a
tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi
felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos
helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a
szükséges szint elérésére, megtartására.
A tanulók általános fizikai teherbíró – képességének fő célja:
- az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző szerepének növelése, népszerűsítése,
tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében;
- minden tanuló úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéshez szükséges
fizikai fitness szintet elérje és megtartsa;
- az iskolánkban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító
szerepének folyamatos népszerűsítésével el kell érni, hogy minden tanuló – elméletben és
gyakorlatban – elsajátítsa azokat az élettani, edzéselméleti, sportági ismereteket, amelyek
elegendőek az önálló, tudatos, élettanilag hatásos mozgásmennyiség összeállításához és az
elkészített napi-, heti mozgásprogram elvégzéséhez;
Iskolánk a Netfit fizikai-fittségi mérési módszert alkalmazza felső tagozatban /5-8. évfolyam/
A mérési eredményeket tavasszal összesítve kiértékeljük és feldolgozzuk, megállapítva a
következő tanév fejlesztési feladatait.
Alsó tagozatban a feladat az, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a mérésekkel és sajátítsák
el azok pontos végrehajtást.
I. Aerob állóképesség mérése
Ingafutás /15 vagy 20 m-es/
Cooper-teszt, 12 perces folyamatos futás
II. Testösszetétel és tápláltsági profil
Testsúly és testmagasság mérés, testtömeg index
III. Vázizomzat fittségi profil
1. Helyből távolugrás, páros lábbal - a láb dinamikus erejének mérése.
2. Ütemezett hasizom teszt - folyamatosan maximum 80 db44

a hasizmok erő - állóképességének mérése.
3. Törzsemelés teszt - a hátizmok erő - állóképességének mérése.
4. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (a vállövi és
a karizmok dinamikus erő - állóképességének mérése.
5. Kézszorító erő /domináns kéz erejének a mérése/
6. Hajlékonysági teszt
A vizsgálatot korra és nemre való tekintet nélkül-5-8. évfolyam- minden olyan egészséges
tanulónak, el kell végezni, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést, részleges
felmentést esetén a tanuló - az állapotának megfelelően - csak részben végzi el.
A helyből távolugrás próbában három kísérleti lehetőség adható és csak a legjobb
teljesítményt vesszük nyilvántartásba.
Az eredmények alapján a teljesítmények besorolása a következő:
1. Fokozottan fejlesztésre szorul
2. Fejlesztésre szorul
3. Egészségzóna
12 perces futás értékelése
Értékelés,
érdemjegy

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

5

17-

18-

19-

20-

4

15-16

16-17

16-18

18-19

3

12-14

13-15

14-15

15-17

2

10-11

11-12

11-13

12-14

1

9 kör és alatt

10 kör és alatta

10 kör és alatta

11 kör és alatta

A kör a szabvány kézilabda pálya mérete /20×40 m/.
Minősítés

Pont
0 – 20,5

Igen gyenge
Gyenge

20 – 40,5

Elfogadható

41 – 60,5

Közepes

61 – 80,5

Jó

81 – 100,5

Kiváló

101 – 120,5

Extra

121 – 140
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2.8 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő
ellenőrzési és értékelési módja, formái.
Az objektív, igazságos értékelés nevelő hatású, a tanulók személyiségének fejlődését kell
szolgálnia.
Pedagógiai programunk mérési, értékelési rendszerét az oktatáspolitikai dokumentumok, a
törvényi változások figyelembevételével készítettük el.
A mérés –értékelés célja:
Minden tanuló jusson el a saját lehetőségeinek optimumáig, értelmi, erkölcsi és a testi
fejlődésben egyaránt.
Az értékelés adjon pontos információt arról, hogy a tanuló az adott évfolyamon vagy a
nevelő-oktató munka adott szakaszában, milyen színvonalon tett eleget a tantervi
követelményeknek.
A mérés – értékelés szolgálja a tanulók reális értékítéletének megalapozását, az önismeret
fejlesztését, a reális énkép kialakulását. Az értékelés ösztönözze a tanulókat a pontosságra, az
igényességre az iskolai munka folyamatában.
A számonkérés-értékelés csak akkor érheti el a célját, ha az:
- folyamatos, tervszerű, objektív, sokoldalú.
- a tanulók életkori sajátosságait és képességeit figyelembe veszi.
- igazodik a fejlesztési követelményekhez, a belépő tevékenységformákhoz, továbbhaladási
feltételekhez.
- változatos: írásbeli, szóbeli, szöveges, osztályzattal történő.
Az értékelés alapelvei
-

Az értékelési rendszer iskolai szinten egységes, és azt valamennyien céltudatosan és
folyamatosan alkalmazzuk.
A pedagógusoknak folyamatosan össze kell vetniük a tanulók fejlődéséről kapott adatokat
a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel.
Az értékelés nem szorítkozhat az ismeretek, készségek értékelésére,
Folyamatosan kell értékelni a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődését.
Az értékelés során ne csak a tanulók mechanikus emlékezetét vizsgáljuk, hanem
fejlesszük az okkereső, a problémamegoldó gondolkodásukat is.
Az ellenőrzés, értékelés nem lehet a fegyelmezés, a retorzió eszköze.
Az ellenőrzéshez megfelelő légkört kell teremteni. Legyen nyitott, demokratikus, a
tanulók véleményének megfogalmazására módot adó.
Az értékelés alapja pozitív teljesítmény elismerése legyen, amivel a további motivációra
ösztönzünk.
Az értékelés során fontos, hogy a pedagógus úgy közvetítse az értékelést, hogy a szülők
világos, objektív képet nyerjenek a gyermek képességeiről, tudásáról, tájékozottságáról.
Az iskolai követelményrendszer területei

a.) Tantárgyi követelményrendszer: a NAT alapján elkészített helyi tantervünk határozza meg
1. Magatartási követelmény-rendszer: az alapvető emberi értékekre, erkölcsi normákra
épül. A Házirend szabályozza.
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2. Szorgalmi követelményrendszer: A tanulók munkához, tanuláshoz való hozzáállását
tükrözi. A Házirend szabályozza.
b.) A követelmények értékelésénél alapvetően fontos az alábbi alapelvek figyelembe vétele:
-

Csak a helyi tantervünkben elfogadott követelményeket lehet mérni és értékelni.
A tantervi minimum és optimum a tantervünkben világosan elkülönül.
A tanév elején közölt elvárások nem változhatnak.
A követelmények legyenek egyértelműek, teljesíthetőek, vegyék figyelembe a tanulók
képességeit.
Az egyes tantárgyak között legyen egyensúly, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozott,
vagy elhanyagolt a másik rovására.

Az értékelés rendszeressége és formái
A tanulók előmenetelét félévkor és a tanév végén minősítjük.
1. Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor a minősítés
szöveges értékeléssel történik.
2. Az 1. évfolyamon a szülőket negyedévenként is tájékoztatjuk a tanuló
teljesítményéről.
3. A 2. 3. és a 4. évfolyamon év közben az értékelés érdemjeggyel (1-5) történik.
4. Az 5-8. évfolyamokon minden teljesítményt érdemjeggyel (1-5) értékelünk a tanév
folyamán.
5. Idegen nyelvből a kezdés évében – tehát a 4. évfolyamon félévkor és év végén
szövegesen kell értékelni.
Valamennyi évfolyamon a szöveges értékelés, illetve az 1-5 fokú skálával történő
osztályzatok megállapításának az alapja a tantervben megfogalmazott továbbhaladási
feltétel, a követelmények minimuma illetve optimum szintje.
A minimum követelmény megfelel a tanuló elégséges osztályzatának, szöveges
értékelés esetén a felzárkóztatásra szorul minősítés jelenti ugyanezt.
Az optimumot elért tanuló eredményét jelessel, az azt meghaladót (tantárgyi
dicséretben részesült) félévkor és év végén kitűnővel (K) illetjük.
2.8.1 Írásbeli és szóbeli házi feladatok
Házi feladatot kizárólag
- a feldolgozott tananyaghoz kapcsolódóan a tananyag elsajátításához szükséges mértékben,
- lehetőleg differenciáltan,
- gyakorlásra és elmélyítésre adunk.
- az iskolaotthoni oktatási formánál házi feladat nem adható
Hét végén és tanítási szünetekre nem nőhet meg a házi feladat mennyisége.
Hét végére és tanítási szünetekre az órarend függvényében adható házi feladat.
A nyári szünet idejére házi feladat nem adható. Célszerű viszont tájékoztatni a tanulókat az új
tanévben feldolgozandó kötelező olvasmányról, hogy módjuk legyen azt beszerezni és
elolvasni.
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2.8.2 Az írásbeli beszámoltatás formái
A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozat
íratható, a munkaközösség munkaterve szerint. A szintfelmérő dolgozat eredményét csak
százalékos formájában fejezzük ki, és nem vesszük tekintetbe a félévi, év végi osztályzat
kialakításánál.
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb
terhelése érdekében a felső tagozaton egy osztályban egy napon háromnál több témazáró nem
íratható. A témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi és év végi minősítéskor dupla értékkel
számítanak.
A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20
percesek, bármelyik tanítási órán írathatók.
2.8.3 Oktatási eredményvizsgálatok


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

2.8.4 A tanulók teljesítményének értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell
lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második
évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az
osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének
értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő,
jeles, jó közepes, elégséges, elégtelen) történik.
Az értékelési rendszer iskolai szinten egységes, és azt valamennyien céltudatosan és
folyamatosan alkalmazzuk.
- A pedagógusoknak folyamatosan össze kell vetniük a tanulók fejlődéséről kapott adatokat
a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel.
- Az értékelés nem szorítkozhat az ismeretek, készségek értékelésére,
- Folyamatosan kell értékelni a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődését.
- Az értékelés során ne csak a tanulók mechanikus emlékezetét vizsgáljuk, hanem
fejlesszük az okkereső, a problémamegoldó gondolkodásukat is.
- Az ellenőrzés, értékelés nem lehet a fegyelmezés, a retorzió eszköze.
- Az ellenőrzéshez megfelelő légkört kell teremteni. Legyen nyitott, demokratikus, a
tanulók véleményének megfogalmazására módot adó.
- Az értékelés alapja pozitív teljesítmény elismerése legyen, amivel a további motivációra
ösztönzünk.
- Az értékelés során fontos, hogy a pedagógus úgy közvetítse az értékelést, hogy a szülők
világos, objektív képet nyerjenek a gyermek képességeiről, tudásáról, tájékozottságáról.
A tanulók előmenetelét félévkor és a tanév végén minősítjük.
-
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1. Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor a minősítés szöveges
értékeléssel történik.
2. Az 1. évfolyamon a szülőket negyedévenként is tájékoztatjuk a tanuló teljesítményéről.
3. A 2. 3. és a 4. évfolyamon év közben az értékelés érdemjeggyel (1-5) történik.
4. Az 5-8. évfolyamokon minden teljesítményt érdemjeggyel (1-5) értékelünk a tanév
folyamán.
5. A 4. évfolyamon, év végén, és az 5-8. évfolyamon félévkor és év végén osztályozzuk a
tanulók teljesítményét
Idegen nyelvből a kezdés évében – tehát a 4. évfolyamon félévkor és év végén szövegesen
kell értékelni.
Valamennyi évfolyamon a szöveges értékelés, illetve az 1-5 fokú skálával történő
osztályzatok megállapításának az alapja a tantervben megfogalmazott továbbhaladási feltétel,
a követelmények minimuma illetve optimum szintje.
A minimum követelmény megfelel a tanuló elégséges osztályzatának, szöveges értékelés
esetén a felzárkóztatásra szorul minősítés jelenti ugyanezt.
Az optimumot elért tanuló eredményét jelessel, az azt meghaladót (tantárgyi dicséretben
részesült) félévkor és év végén kitűnővel (K) illetjük.
2.8.5 Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig
Félévi és év végi szöveges értékelés
1. és 2. évfolyamon

ÁLTALÁNOS
MINŐSÍTÉS

KIVÁLÓAN
TELJESÍTETT

JÓL
TELJESÍTETT

MEGFELELŐEN
TELJESÍTETT

FELZÁRKÓZTATÁSRA
SZORULT

A kiválóan megfelelt ötösnek, a jól megfelelt négyesnek, a felzárkóztatásra szorult
elégtelennek, elégségesnek felel meg.

1. évfolyam szöveges értékelése
Magatartása





Kapcsolat társaival: figyelmes – barátságos – együttműködő – türelmes – közömbös –
türelmetlen – goromba.
Felnőttekhez való viszonyában: együttműködő – udvarias – segítőkész – viselkedése
gyakran kifogásolható.
Tanórán: aktív – fegyelmezett – együttműködő – passzív – fegyelmezetlen –
rendbontó.
Tanórán kívül: együttműködő – fegyelmezett – fegyelmezetlen – rendbontó.
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Szorgalma






Tanuláshoz való viszonya: szorgalmas – jó – nem szorgalmas – hanyag.
Órán sokat jelentkezik, figyel – jól dolgozik – ritkán jelentkezik, néha nem figyel –
gyakran nem figyel, nem dolgozik.
Munkája csoportban: aktív – együttműködő – passzív – hátráltató.
Házi feladatát: elkészíti – néha elfelejti – gyakran nem készíti el.
Felszerelése: általában hiánytalan, rendezett – néha hiányos – gyakran hiányos,
rendetlen.
Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom








Hangképzése: pontos – javítást igénylő – logopédus által fejlesztésre szorul.
Beszéde: érthető – nehezen érthető.
Beszédtempója: megfelelő – lassú –hadaró – akadozó – dadogó.
Hangereje: megfelelő – halk – harsány.
A hallott szöveget: önállóan megérti – kevés segítséggel érti meg – sok segítséggel érti
meg – nem érti meg.
Szóbeli kifejezőkészsége: választékos – érthető – jó – nehézkes.
Szókincse: gazdag – korosztályának megfelelő – hiányos.

Olvasás
 Betűismerete: pontos – bizonytalan – hibás.
Téveszti a : …………………………….betűket.
 Hangos olvasáskor: szavanként olvas – szótagol – a szavakat betűzi.
 Tartja – nem tartja a szóhatárokat.
 Hibái: betűt cserél – kihagy – tévesen olvas – elakad.
 Szövegértése: pontos – megfelelő – bizonytalan – hibás – segítséget igénylő.
 Memoriter: verset, mondókát érzékletesen – pontosan – kevés hibával –bizonytalanul
– hadarva – pontatlanul mond.
Írás








Betűi és betűkapcsolásai: szabályosak – a vonalrendszernek megfelelőek – hibásak.
Hibás betűkapcsolások: …………………….
Írásképe: igényes – áttekinthető – jól olvasható – rendezetlen – nehezen olvasható –
igénytelen.
Írástempója: gyors – megfelelő – akadozó – lassú – kapkodó.
Írottról írottra: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol.
Nyomtatottról írottra: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol.
Tollbamondás után: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír.
Emlékezetből: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír.

Matematika
 Számfogalma a tanult számkörben: kialakult – kialakulatlan
 Számszomszédokat: felismeri – téveszti – nem ismeri fel.
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Számok tulajdonságait: önállóan felismeri – megnevezi – segítséggel ismeri fel – nem
ismeri fel.
A relációkat: felismeri – általában felismeri – segítséggel ismeri fel – nem ismeri fel.
Összeadás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Kivonás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Pótlás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Szöveges feladatokban: logikus – önálló – bizonytalan – gyakran hibázik.

Etika
 Feladattartása jó – megfelelő – csak irányítással dolgozik.
 Órán aktív – időnként szétszórt – csak kérdésekre válaszol – együttműködő – nem
együttműködő.
 Tisztában van az alapvető értékekkel – nincs tisztában az alapvető értékekkel.
Ének-zene
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 A dalokat: önállóan – szívesen – segítséggel – csoportban énekli.
 A tanult ritmusértékeket: jól alkalmazza – megnevezi – nem ismeri.
 A tanult dalok dallamát, szövegét: ismeri – nem ismeri.
 Dalos játékokban: szívesen – passzívan – rendbontóan vesz részt.
Vizuális kultúra
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 Munkáin változatosan –sajátos módon – visszafogottan használja színeket.
 A rajzeszközöket kiemelkedően – jól – megfelelően – bátortalanul használja.
 Kreatív, tele van ötletekkel. – az utasításokat jól követi.
 A rajzfelületet maximálisan – bátortalanul – aránytalanul használja.
Életvitel és gyakorlat
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 Kézügyessége: kiemelkedő – jó – megfelelő – fejlesztésre szorul.
 Munkadarabjai: pontosak – esztétikusak – gyakran pontatlanok.
 Eszközöket: jól – biztonságosan - megfelelően - bátortalanul használja.
Testnevelés és sport
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – nem szívesen vesz részt –
passzív – rendbontó.
 Mozgása: harmonikus – összerendezett – fejlesztésre szorul.
 A szabályokat kiemelkedően – megfelelően – alig tartja meg.
 Labdakezelése: kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan.
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2. osztály félévi szöveges értékelése
Magyar nyelv és irodalom
 A hallott szöveget: önállóan megérti – kevés segítséggel érti meg – sok segítséggel érti
meg – nem érti meg.:
 Szóbeli kifejezőkészsége: választékos – érthető – jó – nehézkes.
 Szókincse: gazdag – korosztályának megfelelő – szegényes – hiányos.
 Kérdések, utasítások megértése: pontos – jó – pontatlan – nehézkes.
 Válasza általában: választékos – pontos – nehezen fogalmazott – felületes.
Olvasás
 Hangos olvasása: folyamatos – kifejező, írásjelekre figyelő – pontos – folyamatos, de
pontatlan – szóképekben olvas – szótagoló – betűző.
 Tipikus hibái: szó részek megismétlése, újrakezdés – téves olvasás – betűbetoldás,
betű kihagyás – elakadás – írásjelek figyelmen kívül hagyása.
 Hibáit: észreveszi, javítja – figyelmeztetésre javítja – nem képes javítani.
 Szövegértése: pontos – kevés hibával – megfelelő – bizonytalan – hibás – nem érti
meg.
Írása






Írásképe: igényes – jól olvasható – rendezetlen – nehezen olvasható.
Írástempója: gyors – megfelelő – lassú – kapkodó.
Írottról írottra: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol.
Nyomtatottról írottra: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol.
Emlékezetből: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír.

Nyelvtani, helyesírási ismeretek
 Az ábécét: pontosan – pontatlanul – nem tudja.
 Betűrendbe sorolni: önállóan – segítséggel – segítséggel sem tud.
 Tollbamondás után: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír.
 Az elválasztás szabályait: biztosan – kevés hibával – sok hibával alkalmazza.
 a j/ly szavakat: biztosan, hibátlanul – kevés hibával – sok hibával írja.
 A mondatokról tanult ismeretei: biztosak – kissé bizonytalan – pontatlanok.
 Gyakori hibája írásmunkák közben: ékezetek elhagyása – betűkihagyás – az időtartam
hibás jelölése – betoldás – betűtévesztés (pl: …….) – a szóköz hiánya – nem jelöli a
mondathatárt – rosszul használja a nagybetűket – a tanult mondatvégi írásjeleket
rosszul használja.
 Memoriter: verset hangsúlyosan – pontosan – kevés hibával – bizonytalanul – hadarva
– pontatlanul mond.
Matematika
 Számfogalma a tanult számkörben: kialakult – kialakulatlan.
 Számszomszédokat: felismeri – téveszti – nem ismeri fel.
 Számok tulajdonságait felismeri – segítséggel ismeri fel – nem ismeri fel.
 A relációkat: felismeri – segítséggel ismeri fel – nem ismeri fel.
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Összeadás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Kivonás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Szorzás: pontos – alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Osztás: pontos, alkalmanként hibázik – gyakran téved – bizonytalan.
Függvények, sorozatok: szabályát önállóan megállapítja, folytatja. Adott szabályú
sorozatot önállóan – segítséggel képes folytatni. Adott szabályú sorozatot is hibákkal
folytat.
Szöveges feladatok megoldásában: kreatív – megfelelő – bizonytalan – gyakran
hibázik.

Etika
 Feladattartása jó – megfelelő – csak irányítással dolgozik.
 Órán aktív – időnként szétszórt – csak kérdésekre válaszol – együttműködő – nem
együttműködő.
 Tisztában van az alapvető értékekkel – nincs tisztában az alapvető értékekkel.
Ének-zene
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 A dalokat: önállóan – szívesen – segítséggel – csoportban énekli.
 A tanult ritmusértékeket: jól alkalmazza – megnevezi – nem ismeri.
 A tanult dalok dallamát, szövegét: ismeri – nem ismeri.
 Dalos játékokban: szívesen – passzívan – rendbontóan vesz részt.
Vizuális kultúra
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 Munkáin változatosan –sajátos módon – visszafogottan használja színeket.
 A rajzeszközöket kiemelkedően – jól – megfelelően – bátortalanul használja.
 Kreatív, tele van ötletekkel. –az utasításokat jól követi.
 A rajzfelületet maximálisan – bátortalanul – aránytalanul használja.

Életvitel és gyakorlat
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – passzív – rendbontó.
 Kézügyessége: kiemelkedő – jó – megfelelő – fejlesztésre szorul.
 Munkadarabjai: pontosak – esztétikusak – gyakran pontatlanok.
 Eszközöket: jól – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul használja.
Testnevelés és sport
 Órai tevékenysége: aktív – csak biztatásra tevékeny – nem szívesen vesz részt –
passzív – rendbontó.
 Mozgása: harmonikus – összerendezett – fejlesztésre szorul.
 A szabályokat kiemelkedően – megfelelően – alig tartja meg.
 Labdakezelése: kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan.
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2.8.6 A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
A szaktárgyi ellenőrzés
Az ellenőrzést, értékelést a tantárgyi adottságokhoz és lehetőségekhez igazítottan
többoldalúan kell elvégezni.
Formája:
- Szóbeli: beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, memoriter stb.
- Írásbeli: feladatlap, teszt, évközi dolgozat, félévi-, év végi tudásszint mérés, olvasó napló
vezetése, íráskép, füzetvezetés stb.
- Gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, testnevelés órai teljesítmény stb.
A szóbeli és írásbeli feleletek egyensúlyára ügyelni kell.
Az egyes tantárgyak helyi tantervében meg kell határozni a tanév során írandó nagy ill.
témazáró dolgozatok számát.
A tanulóknak havonta, ill. a fontosabb témák lezárásakor adunk érdemjegyet.
A pedagógus maga dönti el, hogy mely tanulói teljesítményre ad érdemjegyet.
Az osztályzat megállapításánál a szerzett éremjegyek értéke, sorrendisége, romló vagy javuló
tendenciája meghatározó.
Az év végi felmérések rendszerének kidolgozása, megtervezése, értékelése a
munkaközösségek feladata.
Az emelt szintű oktatásban részt vevő tanulók tantárgyi követelményeit és az értékelést, az ott
tanító pedagógusok dolgozzák ki.
A javítóvizsgára illetve évismétlésre bocsátás megítélése a törvényben előírt módon történik a
nevelőtestületi értekezleten.
Az a tanuló, aki egy emelt szintű csoport v. osztály követelményeinek nem felel meg, az
abból elbocsátható. A szülőnek ezt már a beiratkozási szándéknyilatkozatnál a tudomására
kell hozni.
A szaktárgyi előmenetel és minősítési szempontjai
-

a tanuló tárgyismerete
felfogó és ítélőképessége
figyelme és érdeklődése
kifejezőképessége és lényeglátása
önállósága
kötelességteljesítése
logikus gondolkodása

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza
teljes jogkörrel és felelősséggel.
Az egyes osztályzatok tartalmát tantárgyaktól függetlenül az alábbiak szerint határozzuk meg:
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Jeles (5) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha
- a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította;
- a feldolgozott anyagról kiválóan számot tud adni, annak helyes alkalmazásában
nehézsége nincs, a tudását önállóan alkalmazni is képes;
- a tanórai munkában nagy figyelmet és érdeklődést mutat,
- otthoni feladatait rendszeresen elvégzi.
Jó (4) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha
- kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit; kisebb bizonytalanságokkal
tudja alkalmazni tudását;
- a már feldolgozott anyagról számot tud adni és azt kis segítséggel helyesen alkalmazni
is tudja;
- a tanórai munkában érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt;
- otthoni feladatait elvégzi.
Közepes (3) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha
- a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen, több hibával
teljesíti;
- csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását,
- a már feldolgozott anyagról kisebb hiányokkal, tévedésekkel számot tud adni és
ismereteit segítséggel alkalmazni is tudja;
- a tanórai munkában részt vesz;
- otthoni feladatait nagyrészt elvégzi.
Elégséges (2) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha
- a tantervnek csak minimális - a továbbhaladáshoz szükséges - ismereteit sajátította el;
- kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre;
- a már feldolgozott tananyag lényeges részeiről kevésbé tud vagy súlyos hiányossággal
tud csak számot adni, ismereteit csak segítséggel tudja alkalmazni;
- a tanórai munkában részt vesz;
- otthoni feladatait hiányosan végzi el.
Elégtelen (1) minősítést kap a tanuló, ha
- a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem rendelkezik
a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel;
- nevelői segítséggel sem képes megfelelően értékelhető feladatvégzésre;
- a feldolgozott tananyag lényeges részeiből szóban és írásban segítséggel sem tud
számot adni, a továbbhaladáshoz szükséges minimális készségekkel sem rendelkezik;
- a tanórai munkában passzív,
- otthoni feladatait nem vagy csak hanyagul végzi el.
Témazáró dolgozatok, nagydolgozatok, értékelésének, osztályozásának alapja:
a. Minimumszint mérésekor:
100% - 80% megfelelt/elégséges
helyesírásból 50% alatt elégtelen
b. Nem minimumszint mérésekor:
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Érdemjegy
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

Teljesítmény
100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 50 %
49 – 35 %
34 – 0 %

c. A továbbhaladáshoz szükséges minimum szint és az átlagos szintű feladatok arányában
határozzuk meg a százalékot.

2.9 A tanuló jutalmazásával, büntetésével összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Magatartás, szorgalom értékelése
A tanulói magatartás, szorgalom értékelése a törvény szerinti minősítésekkel, az osztályfőnök
által havonta történik. A minősítés tartalmazza az illetékes tanítók szaktanárok véleményét,
valamint az értékelt időszakra érvényes elismerő, elmarasztaló eljárások hatását. Hosszabb
tanévi időszakokra (félévre, tanévre) vonatkozó minősítést az osztályozó értekezlet állapítja
meg.
A magatartás értékelésénél a
példás
jó
változó
rossz

(5)
(4)
(3)
(2)

A szorgalom értékelésénél a
példás
jó
változó
hanyag

(5)
(4)
(3)
(2)

minősítés adható.
a) A magatartás értékelésének szempontjai:
-

A tanuló közösségen belüli szerepe.
Felnőttekhez, társaihoz való viszonya.
Az iskolai szokásrendszerhez való viszonya.
Az iskola követelményének betartása.
A megbízások vállalásának módja, teljesítményének színvonala.

A tanuló magatartása:
Példás, ha
- az iskolája, közössége megbecsülését erősíti cselekedeteivel, a felnőttekkel és társaival
szemben kifogástalan, kulturált magatartást tanúsít;
- önálló kezdeményezéssel vesz részt a közösségi munkában;
- a házirendet nem szegi meg;
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Jó, ha
-

óvja az iskola és társai környezetét, értékeit;
fegyelmezett, megbízható, tisztelettudó, udvarias, kerüli a trágár beszédet, pontos,
segítőkész;
önkritikája megbízható
erejéhez képest kiveszi részét a közösségi munkából, de nem kezdeményező;
fegyelmezett, de az iskola rendjének fenntartásában passzív;
a házirendet megtartja, tisztelettudó, udvarias;
ügyel környezet rendjére, tisztaságára.

Változó, ha
- felelősségérzete, önállósága ingadozó;
- viselkedése időnként kifogásolható, de tudatosan nem rombolja a közösséget;
- a házirendet időnként, de nem súlyosan megszegi;
- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan,
- társai elítélendő viselkedését közömbösen nézi, a rászorulónak nem segít;
- a Házirendet maradéktalanul nem tartja be;
- az adott hónapban magatartásáért osztályfőnöki büntetésben részesült.
Rossz, ha
- a felnőttekkel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan,
- viselkedése agresszív, tudatosan bomlasztja a közösséget;
- súlyosan megszegi a házirendet,
- társai és az iskola felszerelését, berendezését szándékosan rongálja;
- durván beszél, verekszik;
- az adott hónapban igazgatói büntetésben részesült;
- a rá bízott feladatokat nem végzi el.
b) A szorgalom értékelésének szempontjai:
A tanulmányi munkában tanúsított igényesség, rendszeresség, kötelességtudás. Az értékelés
során mindig szem előtt tartjuk a tanuló egyéni képességeit.
Az értékelés alapdokumentuma az intézményi SZMSZ, valamint az alábbi azonos elvi
alapokon fogalmazott kifüggesztett norma - és értékelési rendszer.
A tanuló szorgalma:
Példás, ha
- kötelességét maradéktalanul teljesíti;
- rendszeretete kifogástalan, munkája, felszerelése tiszta, rendes;
- munkavégzése önálló, pontos;
- munkáját önállóan ellenőrzi, javítja;
- önként végez többletmunkát, képességéhez mérten maximálisan teljesít;
- tehetségét versenyeken, pályázatokon kamatoztatja;
- önként vállalt feladatát maradéktalanul ellátja.
Az érdemjegy megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló életkörülményeit.
Jó, ha
- képességeinek megfelelően teljesít, erejéhez képest munkáját rendszeresen elvégzi,
- munkavégzése fegyelmezett,
- megbízatásainak rendszeresen eleget tesz, de időnként ellenőrzésre szorul,
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-

felszerelése, munkája tiszta, rendes;
érdeklődése, teljesítménye csak a kötelező feladatokra korlátozódik, plusz munkát
csak ritkán vállal.

Változó, ha
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- munkái, felszerelése kifogásolható, a házi feladatot gyakran nem készíti el;
- munkavégzése ingadozó;
- gyakran figyelmetlen, pontatlan, rendszertelen, iskolai munkájában nem mindig
megbízható;
- önállótlan, nem ellenőrzi önmagát;
- munkáját, viselkedését szétszórtság jellemzi;
- az adott hónapban szorgalmáért osztályfőnöki büntetésben részesült.
Hanyag, ha
- pontatlan, rendszertelen, tanulmányi munkáját elhanyagolja, kötelességét nem teljesíti;
- az iskola tanulói számára rossz példát mutat, gátolja a tanuláshoz való pozitív viszony
kialakítását;
- érdektelenség, teljes közöny jellemzi;
- a felszerelése hiányos, elhanyagolt;
- az adott hónapban szorgalmáért igazgatói figyelmeztetésben részesült.
A tanulók jutalmazása:
Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan
jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát
végez, iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt vagy bármely más
módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban
részesíti.
Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban, lehet rendszeres, rendkívüli és egyedi.
Az egyszeri alkalomhoz, vagy rendezvénysorozathoz kapcsolódó teljesítmény jutalmazható
emléklappal, oklevéllel vagy tárgyjutalommal. A jutalom lehet egyéni és közösségi, lehet
részvételi lehetőség az elismerésre teremtett alkalmakon.
A tanulók kiemelkedő teljesítménye esetén tanév közben elismerésként a következő
dicséretek adhatók
-

tanítói, szaktanári dicséret
ügyeletes tanári dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret

Az egész évben példamutató szorgalmat és /vagy magatartást tanúsító tanulóknak tanév végén
-

nevelőtestületi dicséret
könyvjutalom
oklevél adható.

Év végén adományozható címek, díjak:
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•
•
•
•
•
•
•

Pozsonyi Katalin-díj
„ Az évfolyam kiváló tanulója”
„ Kiváló diák”
„Kultúráért”
„Anyanyelvünkért”
„ Kiváló sportoló”
„Közösségért”

A címek, díjak adományozásának elveit a melléklet tartalmazza.
A tanulói jutalmazás:
- iskolai versenyek: 1-3. helyezés – szaktanári dicséret
- városi versenyek: 1-5. helyezés – osztályfőnöki dicséret
- területi, megyei versenyek: 1-10. helyezés – igazgatói dicséret
- országos versenyek: 1-20. helyezés – igazgatói dicséret
Ettől a szakmai munkaközösség eltérhet.
Az iskolai jutalmazás történhet írásban vagy szóban.
Az iskolai jutalmazás formái:
Tanítói és szaktanári dicséret adható:
- Az iskolai versenyeken elért 1-3. helyezésért.
- A tanórán nyújtott aktivitásért, kimagasló teljesítményért, szorgalomért.
- Kiselőadás, szemléltetőanyag, pályamunka készítése.
- A szaktanár egyéb megítélése szerint.
Ügyeletes tanári dicséret adható:
- Az ügyeletes tanulóknak a lelkiismeretes és az ügyeletes tanárt kiemelkedően segítő
munkájáért.
- A szünetben végzett hetesi munkáért.
Osztályfőnöki dicséret adható:
- A városi versenyeken elért 1-5.helyezésért.
- Az osztályközösségért végzett kiemelkedő munkáért.
- A diákegyesületekben végzett munkáért.
- Három szaktanári dicséret után.
- Hetesi feladatok pontos és lelkiismeretes végzéséért.
Igazgatói dicséret adható:
- A területi, megyei versenyeken elért 1-10. és az országos versenyeken elért 1-20.
helyezésért.
- Az iskolai közösség és iskolánk jó hírneve érdekében végzett kiemelkedő
teljesítményért és munkáért.
- Három osztályfőnöki dicséret után.
Nevelőtestületi dicséret adható:
- Tanév végén egész éves példamutató magatartásért és szorgalomért, maximum alsó
tagozatban 2 db jó osztályzat, felső tagozatban 3 db jó osztályzat elfogadott.
- Kiváló tanulmányi eredményért.
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A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai
szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói és nevelőtestületi dicséret mellett
oklevéllel és tárgyjutalommal ismerheti el az intézmény.
A tanulók büntetése
-

-

-

-

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói
házirend előírásait megszegi, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének
büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől a vétség
súlyától függően el lehet térni.
A büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetést
írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló
„megjegyzés” rovatába be kell jegyezni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárást a
magasabb jogszabályokban foglaltak szerint kell lebonyolítani. A kiszabható fegyelmi
büntetések fokozatai:
o szigorú megrovás
o kedvezmények juttatások csökkentése, illetve megvonása
o áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába
Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok
betartásától.
Súlyos jogellenességnek számít a lopás, a nagy kárt okozó szándékos rongálás, testi
sértés, mások megalázása, megbotránkoztató viselkedés, amely fegyelmező
intézkedést von maga után.

Az iskolai büntetések formái:
-

tanári figyelmeztetés, szóban
tanári figyelmeztetés, írásban
osztályfőnöki figyelmeztetés
osztályfőnöki intés, vagy megrovás
igazgatói figyelmeztetés
igazgatói intés
igazgatói megrovás
tantestületi figyelmeztetés
tantestületi intés
tantestületi megrovás

Tanítói és szaktanári figyelmeztetés adható 2-3 szóbeli figyelmeztetés után:
- A tanuló a tanórai munkával kapcsolatos feladatait nem végzi el.
- Magatartásával zavarja a tanórát és ezzel maga és társai haladását.
- Hosszabb ideig képessége alatt teljesít.
- Felszerelése, ill. ellenőrzője hiányzik.
Ügyeletes tanári figyelmeztetés adható 2-3 szóbeli figyelmeztetés után:
- A tanuló nem követi az ügyeletes tanár utasítását.
- Nem teljesíti a hetesi és ügyeletesi kötelességét.
- A szünetek nyugalmát rendbontással zavarja meg
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Osztályfőnöki figyelmeztetés adható:
- Az osztályközösségben vállalt feladatát nem teljesíti.
- Többszöri figyelmeztetés ellenére vét a házirend szabályai ellen.
- Magatartása zavarja az osztály munkáját.
- A hetesi feladatait nem teljesíti.
- 3 szaktanári figyelmeztetés után.
Igazgatói figyelmeztetés adható:
- Súlyosan vét a házirend szabálya ellen (verekedés, lopás, jegyhamisítás).
- Rongálja az iskola berendezéseit, és környezetét.
- A házirendben leírt tiltott magatartás szabályai ellen vét.
- Három osztályfőnöki figyelmeztetés után.
A fegyelmi büntetést az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel.
A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló törvényes képviselője fellebbezéssel
élhet, melynek során írásba kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni
érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva. /Felülvizsgálati kérelem,
Törvényességi kérelem/

2.10 A tanulók továbbhaladása
Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltétele az adott évfolyam helyi tantervben
rögzített tantárgyak követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítése.
A következő évfolyamba lépéshez szükséges teljesítmény megállapításánál minden
pedagógus az iskolai értékelési rendszert alkalmazza; a szükséges teljesítmény megállapítása
a pedagógus joga. A meg nem felelés tényét a követelményrendszer alapján mindenkor
tisztázzuk a szülővel és a gyerekkel is.
Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a szorgalmi idő végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen
minősítést szerez.
A bukásra álló tanulók szüleit a szaktanár köteles egy hónappal a félév, illetve a tanév vége
előtt írásban értesíteni.
A negyedik évfolyamon idegen nyelvi tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló nem
utasítható évfolyamismétlésre., javítóvizsgára.
A hagyományos osztálystruktúrát több ízben megbontjuk a képességszint, a korábbi egyéni
teljesítmény, valamint létszám alapján: a felső tagozaton a matematika, anyanyelv, és
irodalom, idegen nyelv, illetve informatika tantárgy óráira.
A matematika és az idegen nyelv tanulási feltételeit törekszünk kiscsoportok létrehozásával
javítani. Tervezzük továbbá e lehetőség anyanyelvre való kiterjesztését. Szándékunk
megvalósítását az aktuális gazdasági év lehetőségeitől, a fenntartóval való előzetes
egyeztetéstől tesszük függővé.
Hiányzások:: 250 órát meghaladó hiányzás esetén tanév végén a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tenni. 30 % -ot meghaladó tanórai hiányzás esetén a szaktanár dönt arról, hogy a tanuló
érékeléséhez szükséges-e az osztályozó vizsga letétele.
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2.11 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A törvény értelmező rendelkezése szerint iskolánk tanulólétszámának meghatározó hányada, -közel a fele- hátrányos helyzetűnek minősül. Városunkban egyre nő az egyébként is magas
munkanélküliség.. Fokozatosan, évről-évre nő az ilyen családból érkező tanulók száma. Az
anyagi hátrány nem teljesen jelent megfelelést a pedagógiai szempontú hátrányos helyzettel,
mégis ez a fajta nehézség meghatározója lehet a családok életvitelének, hiszen alapvetően
befolyásolja a szociokulturális körülményeket, értékrendet, művelődési szokásokat. Sokszor a
családok egy része titkolja a nehéz körülményeket, nem ismeri el, így nem is kér segítséget.
Ránk hárul a feladat, hogy az egyértelmű jelek alapján igyekezzünk segítséget nyújtani a
gyerekek érdekében. A hátrányos helyzet, a romló szociális körülmények feltérképezése
elsősorban a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök feladata. Minél több információnk
van a családokról, annál célszerűbben tudjuk megszervezni a segítést.
Sokan csonka családban élnek, ez pszichés törést eredményezhet a gyermekben, és kiváltója
lehet később beilleszkedési problémának, tanulási nehézségnek. Sajnos az ilyen fajta
viselkedésbeli változást hiába tudunk magyarázni a szülőnek, sokan nem tudják elfogadni,
hogy gyermekük e miatt változott meg, így a nevelési tanácsadóba küldést is sokszor
elutasítják. Esetenként az elhanyagoló bánásmód, az italozó életmód, a veszekedésektől terhes
családi légkör céltalan csavargóvá teszi a gyermeket, amely számtalan probléma forrása lehet.
(bandázás, bűnözés stb.)
A hátrányos helyzet kritériumai
Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit szülei kérésére a város jegyzője gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultnak tart.
a) A család szocializációs diszfunkciói
- a gyermek szeretetigényének, támaszkeresésének elutasítása
- nagyfokú elhanyagolás
- bántalmazás
- ellenséges családi légkör
- testi, lelki agresszió
- a bűnözés, mint szülői példa jelenléte
- ingerszegény környezet
- a család számára is elérhető kútforrások használatának hiánya
- alkoholizáló életmód
b) A család életkörülményeiben rejlő hátrányok
- megoldhatatlan lakáshelyzet
- szegénység, munkanélküliség
- rossz lakókörülmények és más kedvezőtlen életfeltételek
- egészségileg veszélyeztetett szülők
c) A gyermek egyéni adottságaiban megnyilvánuló hátrányok
- egészségkárosodás
- részképesség zavar
- magatartászavar
- kedvezőtlen testi, lelki adottság
- antiszociális beállítottság
Feladataink:
- a hátrányt okozó tényezők feltérképezése
- folyamatos kapcsolattartás a szakszolgálatokkal
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-

kapcsolattartás a szülővel
kapcsolat a Vöröskereszttel (ingyen ruha, cipő, játék stb.)
szülők tájékoztatása a segélyek, ösztöndíjak igényléséről
pályázatok írása (pl. Útravaló ösztöndíj program)
saját anyagi lehetőségek kihasználása
tankönyvtámogatás
korrepetálás, felzárkóztatás
beilleszkedési gondok megoldása
számítógép használatának biztosítása az iskolában (korlátozott mértékben)
egészségmegőrző programok szervezése

2.12 Egészségnevelési és környezetnevelési alapelvek
Az iskola biztosítja a hatékony tanulási környezetet az iskolában.
Az iskola az egészséges tanulási környezetet, mint a hiteles környezeti és egészségnevelés
egyik alapfeltételét példaként kínálja és működteti.
Az iskola pedagógiai programjába egészségnevelési és környezeti nevelési részprogramot
támogató tartalmi elemeket épít be, illetőleg a kapcsolódó részfeladatokat oly módon
határozza meg, hogy a részprogram hatékony megvalósítását integrált tevékenységelemekkel
támogassa.
Az iskola egészségnevelési programját a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően alakítja
ki és alkalmazza.
Az éves munkatervben az iskola különös figyelmet fordít az egészségnevelési és környezeti
nevelési részprogram és az iskolai tevékenységrendszer koherenciájának biztosítására,
különös tekintettel az eszközök, a környezet és a tanulás harmóniájára.
Az iskola a környezet és az egészség kapcsolatának jelentőségét teljes tevékenységrendszerében kiemelten kezeli.
Környezeti nevelési program
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti-válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartó fejlődését. A fenntarthatóság, pedagógiai
gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott
és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal
rendelkeznek, eligazodnak természet és a környezet, a társadalom a jog, és a gazdaság terén,
és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”
A környezeti nevelés színterei iskolánkban:
Hagyományos tanórai oktatásban:
A tanórákon az adott témákhoz hozzárendeljük a megfelelő természet és környezetvédelmi
vonatkozásokat. Kiemelten fontosnak tartjuk azokat, amelyek a hétköznapi élettel
kapcsolatosak, s amelyekben a tanulók maguk is aktívan részt tudnak venni. Különböző
interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló
ismeretszerzés, könyvtári kutató munka is. Az órákon a szemléltetés hagyományos és
audiovizuális lehetőségeit is alkalmazzuk, valamint egyszerű kísérleti, vizsgálati módszereket.
Kiemelten fontos ezek elemzése, a következtetések megfogalmazása, a tapasztalatok
hatásának értékelése.
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Tanórán kívüli programok, lehetőségek a tanulók számára:
-

-

-

-

-

A tanulók részt vehetnek a Természetbúvár szakköri foglalkozásokon
Olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontos téma, így
elmélyíthetik tudásukat a felkészülés ideje alatt / Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny, Délibábos ég alatt természetismereti verseny, Balogh János levelezős
verseny, Curie Kémiai verseny.
Levelezős tantárgyi versenyeken vesznek részt a tanulók /környezetismeret,
természetismeret, biológia, földrajz, fizika/, Balogh János Természetismereti
vetélkedő 7 -8. osztályos tanulók és Irodalmi, képzőművészeti pályázat középiskolai
diákok számára. A Nagykunság, Nagy-Sárrét területén.
Természetvédelmi Napok programsorozata, /kiállítások, vetélkedők, kerékpártúra,
rendhagyó órák meghívott előadóval/
Terepi munka, megfigyelések a helyi környezeti, természeti értékek megismerésére
Erdei iskolai programok.(Iskolai civil szervezetek szervezésében és finanszírozásával)
Hulladékgyűjtés
Kirándulások /pl. Mátrába, Nyíregyháza, Szeged Vadaspark, arborétum: Szarvas,
Debrecen állatkert. A diákegyesületek, vagy szülői közösségek szervezésében.
Nyári táborozások az ország különböző tájai természeti és épített értékeinek
megismerésére, a diákegyesületek, vagy szülői közösségek szervezésében.
A városban működő Herman Ottó Természetvédő Körrel /HOTEK/ nagyon jó
kapcsolata van az iskolának. Közös programok, előadások, terepmunka, kiállítások,
vetélkedők, erdő, folyóparttisztítás
Múzeumlátogatások, kiállítások anyaga is segít a környezettudatos magatartás
kialakításában. Megismerve múltunkat, jelenünket, szervezhetjük és alakíthatjuk át
jövőnket.
A Városszépítő Egyesület akcióiban való részvétel
Az iskola udvarának, környezetének ápolása, gondozása

ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK
Alapelvek melyek a program megvalósítása során kiemelten fontosak:
-

ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
fenntarthatóságra nevelés
rendszerszemléletre nevelés
a környezetetika hatékony fejlesztése
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
környezettudatos magatartás és életvitel segítése
környezeti, állampolgári felelősség felébresztése
egészség és környezet összefüggései
helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései
fogyasztás helyébe életminőség
létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák

Jövőkép
Jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében a
tanulókban ki kell alakítani:
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a környezettudatos magatartást és életvitelt
a környezet értékei iránti, felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát
a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség megőrzését
a rendszerszemléletet
tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését.
Az egészséges életmód igényét és az ehhez szükséges módszereket
A helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések felismertetését
A problémamegoldó gondolkodást, döntésképességet

Általános, hosszú távú célok
-

-

Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a környezetről szóló tudás megszerzése
során
Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése a környezeti nevelés sokféle módszerével
Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását, a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozását, az élő természet fenntarthatóságát
Kialakítani a tanulókban a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelvvé.
Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
Elősegíteni a természet, mint értéknek a tiszteletét, megőrzését
Segíteni a biológiai sokféleség megőrzését
Bekapcsolni a tanulókat a helyi környezeti értékek megőrzésébe, gyarapításába
Képessé tenni a tanulókat arra, hogy együtt tudjanak működni a környezeti
konfliktusok kezelése és megoldása terén

Rövid távú célok
A fenntartható fejlődés megteremtése környezettudatos életmód elsajátításával valósítható
meg, mely magában foglalja új értékek elfogadtatását, kialakítását, s azok hagyománnyá
válását.
E célból fontos a diákok környezeti szemléletét formálni úgy, hogy az egyes tantárgyakban és
a tanórákon kívüli programokon olyan ismereteket szerezzenek, hogy egységes egészként
lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra is, hogy a természetben
tapasztalt jelenségek okait keressék, s kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak
majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.
Ennek szellemében hirdetjük meg az „Egy osztály- egy udvarrész” „Egy palánta az iskoláért”
programokat.
TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK
A környezeti nevelés összetettségét azok komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni a
tanulók felé, ahhoz, hogy egységes képet alakítsunk ki bennük a környező világról. Az alábbi
foglalkozásokból, programokból a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően
választhatnak.
Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások
a) terepi munka:
- terepgyakorlatok
- tanulmányi kirándulás – a város területén.
- Táborozás, kirándulás a diákegyesületek, vagy szülői szervezetek szervezésében.
- akadályverseny
65

- városismereti játékok
- iskolakert gondozása
- városunk környéke természeti értékének feltérképezése
b) játékok:
- érzékelést fejlesztő
- szituációs
- stimulációs
- drámajáték
- memória-fejlesztő
c) kézműves foglalkozások:
- főként természetes anyagokból építve, népi mesterségek megismerése /szakkör,
ünnepek, táborban /
d) „akciók”:
- iskolai pályázatok
- kiállítások
- kérdőíves felmérés
- interjú
- parkok gondozása
- faültetés
- városszépítő munka
- kutatómunka
- iskolaudvar, környék rendezése
- hulladékgyűjtés
- HOTEK programok
e) látogatás:
- múzeum
- állatkert
- botanikus kert
- nemzeti park
- szennyvíztisztító
- kiállítások
- Városi Könyvtár programjai
f) szakkörök / Természetbúvár, kézműves, életmód /
g) versenyek – országos és megyei szintű versenyeken való részvétel
h) Jeles napok programsorozat
i) Természetvédelmi Napok /pályázatok kiállítások, versenyek, túrák, előadások /
j) közösségfejlesztő program a városi épített környezet tanulmányozására
/tanulmánykészítés, feltérképezés /
k) Civil Szervezetekkel, elsősorban a Herman Ottó Természetvédő Körrel közös programok
/előadások, környezetvédelmi feladatok túravezetés, vetélkedők stb. /
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3. Legitimációs záradék
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4. Mellékletek

1. sz. melléklet
Díjak, címek, kitüntetések
Alapító okirat
Pozsonyi Katalin-díj
Iskolánk nevelőtestülete Németh Károlyné igazgató kezdeményezésére elhatározta a
„Pozsonyi Katalin – díj” létrehozását.
Pozsonyi Katalin 1990-2001-ig volt iskolánk igazgatója. A matematika tanításában
kiemelkedő eredményeket ért el. Vezetőként és tanárként is példát mutatott számunkra. A róla
elnevezett díjjal is szeretnénk emlékét tovább őrizni.
A következők szerint döntöttünk:
• A díjat évente egy alkalommal adjuk át a tanévzáró ünnepségen.
• Iskolánk tanulói kaphatják meg (évente maximum 3 tanuló).
• A díjat egy plakett és könyvjutalom képezi.
• Az odaítélésről a nevelőtestület dönt az alábbiak szerint:
8. osztályos tanulók a díjazottak:
kiemelkedő tanulmányi munka és/vagy
tanulmányi versenyeken elért eredmény, sport eredmény és/vagy
példamutató közösségi munka alapján.
A felterjesztést az osztályfőnök végzi a szaktanárok javaslata alapján.
A nevelőtestület titkos szavazással dönt a jelölt, jelöltek személyéről.
A díjat az kaphatja meg, akire a tantestületnek legalább az 50%-a szavaz.
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2. sz. melléklet
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, oktató-nevelő munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzéke
A magasabb jogszabályban meghatározott kötelező minimális taneszköz-jegyzékben
foglaltakkal az iskola rendelkezik. Kivétel az orvosi szoba. Az eszközök karbantartása,
pótlása állandó feladat.
Az egyes tantárgyakhoz tartozó eszközök és felszerelések jegyzékét az alábbi táblázat
tartalmazza:
1-4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Ábécés falitáblák
Betűk hívóképe
Betűkártyák
Írásvetítő
Diavetítő
Magnó és CD lejátszó
Szófajok rendszerét demonstráló táblák
Helyesírási szabályok táblái

Matematika
Számkártyák 0-100
Számok hívóképei 0-20
Demonstrációs számegyenes
Szám és képkártyák
Kétkarú mérleg
1 literes mérőedény
1 dm3-es kocka
Hőmérőmodell
Méterrúd
Óra
Demonstrációs falitáblák
Mérőszalag
Síkidomok képe
Mértani testek
Számegyenes
Színesrúd-készlet
Pénzérmék
Logikai lapok
Vonalzó
Dobókockák, dobótestek

5-8. évfolyam
Szófajok rendszerét demonstráló táblák
Hangzó anyag: Tanult költők-írók művei CD-n
Kötelező irodalom videokazettán
A magyar helyesírás szabályai
Helyesírási tanácsadó szótár
Írásvetítő
Diavetítő
Magnó és CD lejátszó
Kötelező irodalom videó kazettán
A magyar helyesírás szabályai
Helyesírási tanácsadó szótár
Helyiérték-táblázat
Demonstrációs számegyenes
Pozitív egész számok 1-től, 100-ig
Kétkarú mérleg
1 literes mérőedény
1 dm3-es kocka
Hőmérőmodell
Méterrúd
Egységkockák
Mértani testek, élvázas testek,
kiteríthető és összeállítható testek
Térbeli építőelemek
Fóliák
Dobókockák, dobótestek
Fóliák
Színesrúd-készlet
Földgömb
Adósságcédulák
Vasúti menetrend
Készpénz
Pénzérmék

Ének
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Magnó és CD lejátszó
Ütős és ritmushangszerek
Népzenei applikáció
A tanagyaghoz kapcsolódó zeneanyag hangfelvételei CD-n vagy magnó kazettán
zongora
Ötvonalas segédtábla zenehallgatási anyag kazettán
Kották
Hi-Fi torony, hordozható CD-s lejátszó
Ütős és ritmushangszerek
Zenetörténeti CD-gyűjtemény

Technika
Alapvető szerszámkészlet
- Olló
Építő és szerelőkészletek
munkaanyagok
- demonstrációs eszközök
- Dörzspapír tevékenykedtető eszközök
- Ráspoly különféle minőségben
- Videofilmek
- Tű a varrási technikáknak megfelelő
Demonstrációs falitáblák:
- Közlekedési ismeretek
- Edények
- Főző és evőeszközök
- Konyhatechnikai berendezések
Rajz
Diasorozat 1-4. osztályok részére
Művészettörténeti könyvek, videofilmek
Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani testek

Diasorozat 5-8. osztályok részére
Művészettörténeti könyvek, videofilmek
Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani
testek
Természeti formák gyűjteménye
Televízió
Video lejátszó
Diavetítő
Ismeretterjesztő könyvek, kiadványok

Természeti formák gyűjteménye
Televízió
Videó
Diavetítő
Angol nyelv
Tananyaghoz kapcsolódó falitáblák:
Szófajok rendszere
Fonetikai jelek
Segédigék
Magnó és/vagy CD lejátszó
A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag
hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán

Tananyaghoz kapcsolódó falitáblák:
Szófajok rendszere
Fonetikai jelek
Segédigék
Magnó és/vagy CD lejátszó
A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag
hangfelvételei CD-n és/vagy magnó
kazettán
Országh: Magyar - Angol / Angol Magyar szótár

Német nyelv
Demonstrációs falitáblák:
Szófajok bemutatása

Demonstrációs falitáblák:
Szófajok bemutatása
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Hallo aus Berlin - video sorozat
A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag
hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán.
Német nyelvű újságok
TITOK levelező verseny anyagai

Hallo aus Berlin - video sorozat
A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag
hangfelvételei CD-n és/vagy magnó
kazettán.
Német nyelvű újságok
TITOK levelező verseny anyagai

Történelem
A tananyaghoz és a témakörökhöz kapcsolódó
- Történelmi térképek
- Fóliák
- Diaképek
- Videók, filmek
- Transzparensek
- Demonstrációs képek
Környezetismeret
Természetismeret
Nagyítók
Térképek
Mérőeszközök
Földgömb
Térképek
Mágnesek
Földgömb
Prizmák,
Tanári/tanulói kísérleti tálca
Egyéb fizikai eszközök
Kitömött állatok
Kitömött állatok
Magyarország térképek (domborzati, közigazgatási Preparátumok üveghengerben
Nagyítók, mikroszkópok
Videofilmek
Videofilmek
Diasorozatok
Diasorozatok
Iránytű, tájoló
Írásvetítő fóliasorozatok
Demonstrációs falitáblák:
- Mértékegységek
- Év – évszak jellegzetességei
- Az emberi test felépítése
- A növények részei
- Képsorozatok állatokról, növényekről
Földrajz
A tananyaghoz kapcsolódó
Tematikus térképek
Földgömb
Iránytű
Írásvetítő fóliák
Videofilmek, diasorozatok
Hőmérők,
Transzparensek
kőzetgyűjtemény
Biológia
Kitömött állatok
Növénymodellek
Állatpreparátumok üveghengerben
Nagyítók, mikroszkópok
Csontvázak, csontok
Növény és állathatározó kézikönyvek
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Videofilmek, diasorozatok
Írásvetítő fóliasorozatok
Videó-lejátszó
Diavetítő
Informatika
A számítógép részeit bemutató képeskönyvek, hardverdokumentáció
Windows felhasználói kézikönyvek
Programfejlesztési, alkalmazási kézikönyvek, szakkönyvek, feladatgyűjtemények
Angol-magyar számítástechnikai szótár
Számítógépek
Számolóeszközök: zsebszámológép
Írásvetítő
Fizika
A tananyaghoz kapcsolódó videófilmek
Fizikai mennyiségek bemutatását tartalmazó falitáblák
Szemléltető tárgyak gyűjteménye
Tanári kísérletekhez szükséges eszközök
Kémia
Szemléltető falitáblák
Kovalenskötést szemléltető pálcikamodell
Borszesz égők
Kémcsövek
Háromlábú állványok
tálcák
A tanterv által előírt kísérletekhez szükséges vegyszerek
Testnevelés
Gumilabdák
Bordásfal
Tornapadok
Zsámolyok
Kislabdák
Karikák
3 részes svéd szekrény
5 részes svéd szekrény
Ugródeszkák
Kosárpalánkok
Kapuk
Futball-labdák
Mászórudak
Stopperórák
Mérőszalagok
jelzőszalagok
Kosárlabdák
Húzókötél

Nyújtó
Gerelyek
Váltóbotok
Kézi súlyzók
Bóják
Röplabdák
Gumikötelek
Tornabotok
Floorball felszerelés
Medicinlabdák
Magasugró felszerelés
Tornagyűrűk
Ugródomb
Gerenda
Ugrókötelek
Dobbantó távolugráshoz
Mászókötelek
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A 2020/2021. ÉVI MUNKATERVBEN SZEREPLŐ, A PEDAGÓGIAI SZABÁLYOZÓKBAN MEGJELENÍTETT ÉS JÓVÁHAGYOTT,
FENNTARTÓRA HÁRULÓ TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGET JELENTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Többletkötelezettséget
Többletkötelezettség tartalmazó szabályozó
A program,
A program,
megnevezése és a
(PP, SZMSZ,
tevékenység,
tevékenység,
program,
Házirend)
esemény
Ssz.
esemény
tevékenység,
megnevzése,
megvalósításának
megvalósításának
esemény rövid
fellelhetőségre való
tanéven belüli
helyszíne(i)
tartalma
hivatkozás (fejezet,
időpontja(i)
alfejezet, stb.)
Erdei iskola
1.
MDSZ Sportnap
2.

3.

Egészségnevelési
programok
költsége
Kukucska leendő
első évfolyamosok
beiskolázási
programja

PP 10., 18., 64.o.,
Munkaterv 4., 44.,
76.o.
PP 18., 25., 34.o.,
Munkaterv 22., 73.,
102.o.
PP 19-20.o.,
Munkaterv 80., 103.,
111.o.
PP 31.o. és 33.o. ,
Munkaterv 51., 113.
o.

4.

Kossuth 33. és
Nimfea

2020.
szeptember 25.

2020. november

Munkaterv 74., 103.
o., SZMSZ 45.o.

Tanulmányi és
Sportversenyek a
Versenynaptár
alapján nevezési
díj + útiköltség

PP 19-20., 28., 3031., 64.o., SZMSZ
15., 19., 28., 31-32.,
34., 41-43., 55-56.o.,
Munkaterv 27-33.,
46., 48., 69-70., 7376., 79-80., 82., 8488., 90-93.o.

Költségviselők
megnevezése és a vállalt
költségrész (fenntartó,
települési
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
alapítvány, egyesület,
stb.)

Fenntartóra háruló
többletkötelezettség költsége

09. 01. és 12.
31. között

01.01. és
06.15. között

0

nincs költség

0

0

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

50 000

fenntartó

50 000

0

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

80 000

fenntartó

80 000

0

60 000

fenntartó

60 000

0

2020. december

Kossuth 33.
Petőfi tér 6.
Kossuth 33,
óvodák

120 000

fenntartó

120 000

0

folyamatosan

változó

800 000

fenntartó

200 000

600 000

2020. november
Mikulásnapi
programok

5.

6.

2020.
szeptember

Többletkötelezettség
tervezett
teljes
költségvonzata
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Megjegyzés

7.

8.

Saját rendezésű
PP 19-20., 26., 59.o.,
tanulmányi
SZMSZ 19., 28., 31.
versenyek költsége és 41.o., Munkaterv
28., 74., 91-92.o
Tanulmányi
PP 10., 65..o,
kirándulások
SZMSZ 26.o. és
41.o., Munkaterv
48.o.
Petőfi Napok
PP 23., SZMSZ
rendezvényeinek
45.o., Munkaterv 75.,
költsége
87.

9.
Gyermeknap
költségei
10.
Akadályverseny
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Projektek,
témanapok
költsége
Iskolai jubileumi
kiadvány
Tanulók tanév végi
jutalmazása,
fogadás a tanulók
tiszteletére tanév
végén.
Pályaorientációs
nap
Napközis
témahetek

2021. április

Petőfi tér 6.

2020.
szeptember,
október

2021. március

PP 23., SZMSZ
45.o., Munkaterv 23.,
111.o
2021. május
PP 65.o., Munkaterv
104.o
2021. június
PP 23., 25.,
Munkaterv 22., 75.o. 2021. március,
április
Munkaterv 4., 61.o.
2020.december

80 000

fenntartó

0

változó

500 000

Diákegyesület,
fenntartó

200 000

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

100 000

fenntartó

0

100 000

400 000

Diákegyesület,
fenntartó

0

100 000

50 000

fenntartó

0

50 000

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

100 000

fenntartó

0

100 000

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

400 000

fenntartó

400 000

0

Petőfi tér 6.
Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

PP 58.o, Házi Rend
18-19.o., Munkaterv
104.o.

PP 43.o., Munkaterv
95., 98., 103.o.
PP 10.o., Munkaterv
110-112.o.

2021. májusjúnius

Petőfi tér 6.
Kossuth 33.

2020. november
folyamatosan

80 000

0 belépőkre

díjak,
jutalomkönyvek,
400 000 fogadás

400 000

fenntartó

0

változó

30 000

fenntartó

30 000

0

Kossuth 33.

70 000

fenntartó

35 000

35 000
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