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BEVEZETŐ
Mottó:
„Mond és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be őket és megtanulják”
(Confutius)
Iskolánkról:
Fontosabb adataink
Az iskola hivatalos elnevezése, címe:
Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7285 Törökkoppány
Petőfi u. 1.
Tel./Fax: 84/377-714
Az intézmény fenntartója:
Siófoki Tankerületi Központ SB0101
Siófok, Szépvölgyi u.2.
Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 26-12/2013/KIK/143
Az iskola OM azonosítója: 034138
Államháztartási szakfeladatok:
Alapfokú oktatás: 8520
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton (1.-4. évfolyam)
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton ( 5.-8. évfolyam)
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása
85203 Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban
Egyéb oktatás
855100 Sport, szabadidős képzés
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítendő tevékenység
Az intézmény jogállása: Az intézmény a Siófoki Tankerületi Központon belül önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egység, amely önálló költségvetéssel nem rendelkezik.
Vezetője az igazgató. Az igazgatót az oktatásért felelős miniszter bízza meg. A tankerület
igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat az iskolaigazgató és az intézmény valamennyi
dolgozója felett.
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Az iskola rövid története
A községben, mely a XVIII. században még mezővárosi címmel bírt, 1720 óta van iskola. A község
lakossága szinte 100%-ban római katolikus vallású volt. Az iskola a kezdetektől egyházi
jellegűként működött. Az első adatok szerint egyetlen tanító dolgozott a községben, 1857-től már
ketten tanítottak az iskolában, 1905-ben háromra növekedett a tanerő száma. 1957-től a szervezeti
változásokkal párhuzamosan gyorsan bővült a tantestület. A terület rohamos elnéptelenedése az
országos méretűnél is nagyobb volt az 50-es 60-as években, mivel a körzet nemzetiségi községeibe
betelepített lakosság nem vert gyökeret, nagy számban költöztek el városok és a Balaton
környékére.
A gyermeklétszám rohamos csökkenése és a szakos oktatás igénye tette szükségessé az 1962-ben
kezdődő körzetesítést. Miklósi, Kára és Szorosad felső tagozatosai voltak az első bejárók. 1966ban a somogydöröcskei felsősök követték őket. 1970-től már a somogyacsaiak és a gerézdpusztaiak
is bejártak. 1974-ben a szorosadi alsó tagozat bevonására került sor. 1977- ben a zicsi felső
tagozatosokat fogadta az iskola, majd 1981-ben a somogyacsai és a somogydöröcskei alsó
tagozatosok is Törökkoppányba kerültek. Ekkor vált az iskola teljesen osztottá. /A felső tagozat
már 1962-től ilyen rendszerben működött./
A körzetesítés sürgette a napközis csoportok létrehozását. A napközis foglalkozás 1967-ben indult
egy csoporttal, majd folyamatosan bővült. 1983-ban már 5 csoport szervezésére került sor. A
kilencvenes évek elejére a tanulólétszám csökkenése szükségessé tette egy napközis csoport
megszüntetését. 2006. szeptemberétől fogadja az iskola a Koppányszántóról, 2007. szeptemberétől
az Értényből érkező tanulókat is.
Az iskolaépületről 1857-től vannak adatok. Ekkor épült két tanteremmel és mesterlakkal. 1893ban, majd 1909-ben tovább bővítették. Kisebb időközi átalakítások után 1969-ben készült el a ma
használt felsős iskolai rész. 1980-ban a tornaterem és a hozzá kapcsolódó helyiségek megépítésével
kialakult az iskola jelenlegi képe. 1981-ben a GOV részére épült faházak megvásárlásával tovább
bővült az iskola: 4 tantermet, játszó helyiségeket, konyhát, ebédlőt, könyvtárat és járulékos
helyiségeket alakítottak ki. A leromlott, életveszélyessé vált barakk épületek kiváltására
Törökkoppány község önkormányzata pályázatot nyújtott be új iskola építésére. Az építkezés
1994-ben indult és 1995-ben fejeződött be. Négy tanteremmel, egy szertárral és tágas zsibongóval
bővült a régi iskola. Az alsó tagozat 1996. februárjában költözött az új épületbe. Az 1998-as nyári
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esőzések által okozott belvíz megrongálta az iskola legrégebbi szárnyát, két tanterem
életveszélyessé vált. Ezeket újjá kellett építeni.
Hagyományok
Iskolánk kis településen lévő iskola, amely központi helyet foglal el a falu és a környék kulturális
életében.
A tanulóink műsorral készülnek az iskolai, és a környező községek rendezvényeire is. A tanév
kezdetén kis műsorral és ajándékkal várjuk az először iskolába jövő tanulókat. Októberben
történelmi nagyjainkra, forradalmárainkra emlékezünk, valamint részt veszünk a Koppány-napi
rendezvénysorozatban. Minden társközségben színes műsorral köszöntik táncosaink, színjátszóink
és zenét tanuló diákjaink az időseket. Már hagyománnyá vált, hogy alapítványi bálunkat november
elején rendezzük meg. Ugyanebben a hónapban rendezzük meg az egészségnevelési hetet.
Szintén hagyomány, hogy a téli szünet előtti napok valamelyikén kézműves foglalkozásokat
tartunk. Ezen a napon a gyerekek a pedagógusok irányításával a szeretet ünnepének hagyományait
és más népek szokásait elevenítik fel különböző helyszíneken, ételeket készítenek. Az utolsó
tanítási nap délutánján a karácsony meghitt hangulatát idézik meg a gyerekek szívhez szóló
műsorukkal.
A Szülők Közössége és a nevelőtestület közös szervezésében kerül megrendezésre minden év
februárjában a farsang. Ebben a hónapban az alsós munkaközösség szervezésében iskolába
csalogató nyílt napokat tartunk- egyet helyben, egyet Értényben- a leendő első osztályosok részére,
ahol megismerkedhetnek leendő iskolájukkal, tanáraikkal játékos foglalkozások keretében. Az
1848-as forradalomra és szabadságharcra a települések lakóival együtt emlékezünk. Diákjaink
ünnepi műsorukban felelevenítik az akkori eseményeket, megkoszorúzzuk az iskola előtt álló
kopjafát és nemzetiszínű zászlókkal feldíszítjük a környékét.
Tavasszal tanulmányi kiránduláson vesznek részt gyermekeink. Törekszünk arra, hogy minél
többen megismerjék hazánk nevezetességeit.
A hagyományőrzés kiemelt tavaszi rendezvénye a Húsvétváró nap, melyet Törökkoppány község
önkormányzatával

rendezünk

közösen.

A

helyi

és

a

környező

iskolák

gyermekei

megismerkedhetnek a húsvéthoz kötődő hagyományokkal, koppányi népszokásokkal, részt
vehetnek számtalan kézműves foglalkozáson.
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A legkedveltebb és legsikeresebb rendezvényünk a gyereknap. Az egyre színvonalasabb
programok lebonyolításában és a gyerekek kiszolgálásában sokat segítenek a szülők is. Tanévzáró
ünnepség keretén belül ballagtatjuk el végzős diákjainkat.
Diák-tanár fórumokat szervezünk, amelyekről nagyon jó tapasztalataink vannak. Természetesen
nagyon fontos az életkori sajátosságok figyelembe vétele, ezért a diákönkormányzat programjában
szerepel sport, játék, vetélkedő, kirándulás, túra, akadályverseny, diszkó, papírgyűjtés, amelyek
gyermekeink testi és szellemi fejlődését elősegítik és közösségformáló hatásúak. A közösségi
munkákból befolyt összeget (pl. papírgyűjtés, újság, tombola stb.) rendezvényeink szervezésére
fordítjuk.
Az iskola tanulói, szociális környezete
A Törökkoppányi Általános Iskola tanulólétszáma a nyolcvanas évek elején érte el a maximumot,
amikor 180-190 tanuló volt. Majd a lakosság összetételének változásával, a születések számának
csökkenésével a tanulólétszám folyamatosan csökkent. Az utóbbi évek létszáma 120- 140 között
stabilizálódott.
Tanulóink kistelepüléseken élnek, a környezet halmozottan hátrányos helyzetű gazdasági,
kulturális, szociális szempontból. A tanulók 85-90%-a fizikai dolgozók gyermeke, egyre több a
munkanélküli családból származó gyermek.
Az itt élő családok jellegzetes adottságait és körülményeit tükrözi a tanulók összetétele:
/ Az elmúlt öt év átlaga /


hátrányos helyzetű, intenzív segítséget igényel 62-65 %



veszélyeztetett tanuló 1-3 %



halmozottan hátrányos helyzetű 30 %



munkanélküli szülők gyermeke 15-20 %



beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzd 35-40%

Ezek a problémák az iskolai tanulók 60-70 % - át jellemzik valamilyen szempontból, a helyzetet
szemléltető arányok az elkövetkezendő évek során nem fognak javulni, sőt bizonyos területeken
további visszaesés várható.
Az iskolai osztálylétszámok 12-24 között mozognak, az egy osztályra jutó átlagos létszám 17.
A napközit igénybe vevő tanulók aránya évek óta állandó, 95-98 % közötti.
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Iskolánkban két tanszakon (néptánc, népzene) folyik alapfokú művészetoktatás. Tanulóink 85%a részt vesz legalább egy tanszak munkájában.
Eredményeink
Az iskola tantestülete fontos feladatának, kihívásnak tartja a kiemelkedő képességű gyermekek
versenyeztetését. Ennek köszönhető, hogy szép számmal vesznek részt tanítványaink levelezős,
egyéni és csoportos tanulmányi versenyeken. Kiemelkedő eredményeket érünk el matematika,
sport és a természetismeret területén.
Iskolánk tánccsoportja nemcsak ünnepélyeinket teszi színesebbé, hanem évek óta rendszeresen
szerepel a területi és megyei gyermekfesztiválokon.
Évek óta részt veszünk a körzeti játékos sportvetélkedőkön, atlétikai bajnokságokon, labdarúgó
versenyeken és katasztrófavédelmi megmérettetésen. Labdarúgás, atlétika és íjászat sportágban
rendszeresen jutunk tovább megyei versenyekre is.
A 8. osztályos tanulóink általában az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe
nyernek felvételt és ott jól megállják helyüket. Végzős diákjainknak több mint a fele tanul tovább
középiskolában, ebből 2-3 fő gimnáziumban.
Intézményünk, illetve korábbi fenntartónk folyamatosan pályázott, melynek eredményeként
iskolánkat bővítettük, környezetünket szebbé, otthonosabbá tettük, programjainkat színesíthettük,
felszereléseinket bővíthettük, iskolánkban szakmai fórumokat tartottunk.
Folyamatosan nyújtunk be pályázatot a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony integrált
oktatása érdekében.

Az iskola működési és beiskolázási területe
A tanulókat kötelező felvenni a beiskolázási körzet alá tartozó falvakból: Törökkoppány, Szorosad,
Kára, Miklósi, Somogydöröcske, Somogyacsa közoktatási területéről. Iskolánk szülői igény szerint
felveszi Zics, Koppányszántó, Értény községekből beiratkozó tanulókat.
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Az intézmény funkciója
A fenntartó által kiadott Alapító Okirat szerint alapfeladatunk az általános iskolai nevelés-oktatás,
valamint a sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. Iskolának 2008-tól
Alapfokú Művészetoktatási Intézményként is funkcionál, népzene és néptánc tanszakon képezhetik
tovább magukat tanulóink.

Küldetésnyilatkozat:
„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
/Szent-Györgyi Albert/

A Törökkoppányi Általános Iskola nagy múlttal rendelkező, az 1960-as évektől körzeti feladatokat
ellátó 1-8. évfolyammal működő intézmény, amelyben alapfokú nevelésoktatás is folyik.
A délutáni foglalkozások megoldására megfelelő számú napközis csoportot szervezünk. Az iskola
tantestülete nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, agilis közösség, amely meghatározója az
iskolában folyó pedagógiai munkának és környék kulturális életének.
Az iskola munkarendje és programjai igazodnak a bejáró tanulók utazási lehetőségeihez: 730 -tól
1600 –ig biztosítunk tanórai foglalkozásokat. 1530-1730-ig igényeiknek és érdeklődésüknek
megfelelően vehetnek részt szabadidős, tanórán kívüli programokon. A délutáni foglalkozások
napközis kertben zajlanak, ezek minden tanuló számára biztosítottak. Segítjük a szociális
hátrányokkal érkező tanulókat. A kis osztálylétszámok lehetőséget nyújtanak a családias, kellemes
nevelési légkör kialakításához.
Az oktatásban arra törekszünk, hogy diákjaink megszerezhessék mindazokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik őket a sikeres pályaválasztásra és az eredményes továbbtanulásra, a
mindennapi életben való boldogulásra. Kiemelten kezeljük az anyanyelv, a matematika, az idegen
nyelv és az informatika, testnevelés oktatását, de a többi tantárgyban is igyekszünk maximumot
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nyújtani. Gondot fordítunk a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, elősegítjük a
tehetségek kibontakoztatását. Szabadidős programjainkban sokszínűségre, változatosságra
törekszünk.
Jövőképünk:
A Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a jövőben meg kívánja őrizni a
körzet nevelési-oktatási intézményei között megszerezett jó pozícióját. A „Nyugat-Koppányvölgy”
egyetlen oktatási intézményeként fogadjuk a beiskolázási területünkön élő családok iskoláskorú
gyermekeit, sőt a beiskolázási körzeten kívül élő tanulókat is.
Megőrizzük, lehetőségeink szerint tovább folytatjuk intézményünk nevelési-oktatási értékeit:


Korszerű, használható tudással vértezzük fel növendékeinket, hogy a mai
gyorsan változó körülmények mellett is legyenek képesek alkalmazkodni a
folyamatos változásokhoz, az új kihívásokhoz.



Olyan használható alapkészségeket nyújtunk, amelyek alapjai lehetnek a
versenyképes tudás megszerzésének.



Arra törekszünk, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok idegen nyelv
tudását és informatika kultúráját fejlesszük.



Az iskolában már a 3. évfolyamtól bevezettük a tartalom alapú nyelvoktatást,
támogatjuk a pedagógusok nyelvtanulását.



Az EU integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegen nyelv tanulás,
művészeti kapcsolatok) a jövőben is ki fogjuk használni.



A művészeti ágak (kézművesség, néptánc, népzene) megtartásával kívánjuk
keresettségünket megtartani.



Minden tanulásban akadályozott tanulónak maximális segítséget nyújtunk
lehetőségeinkhez mérten.



Megkönnyítjük az óvodából az iskolába való átmenetet.



Építő kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel a tanulók szellemi, lelki és testi
fejlődése érdekében.
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Fenntartjuk a külső partnereinkkel kialakított szoros együttműködést:
önkormányzatok, iskolaorvos, védőnő, családsegítő szolgálat, civil szervezetek
stb.



Ezen elképzeléseink csak olyan intézményi környezetben valósulhatnak meg,
amely otthonos, családias légkört teremt az egész napjukat itt töltő gyerekek és
felnőttek számára.

Személyi feltételek:
Az intézmény jelenlegi dolgozói: 15 pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 3 fő technikai személyzet. A
művészeti tanszakokon két tánctanár segíti az intézmény szakmai munkáját. Az iskolavezetés az
igazgató döntés-előkészítő szakmai tanácsadó testülete. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós,
osztályfőnöki, humán és reál munkaközösség vezető, diákönkormányzatot vezető nevelő és a
Szülők Közössége elnöke.
Az köznevelési intézmény vezetője, felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a
jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, képviseli
az intézményt, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját.
A művészeti vezető feladata a művészeti iskola szakmai irányítása, ellenőrzése, szervezése.
Szakmai segítséget nyújt az ünnepélyek megszervezéséhez, ellenőrzi a munkafegyelmet,
intézkedéseiről tájékoztatja az igazgatót. Felelős a szakmai bemutatók, kiállítások, vizsgák
megszervezéséért.
A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás vezetője,
meghatározza az egyéni foglalkozási időkeret felhasználását a mérések alapján. Szakmai,
fejlesztési irányokat határoz meg az alsós munkaközösség vezetővel. Részt vesz a külső mérések
elemzésében.
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NEVELÉSI PROGRAM

I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1. Pedagógiai alapelvek
A Törökkoppányi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
1. Tanulóbarát iskolai légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink felszabadultan érezhetik
magukat.
Ennek keretében:


a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,



a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,



a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,



diákjaink

előre

megismerhetik

a

velük

szemben

támasztott

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,


minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére
tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,



az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk

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


a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és
számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető
alapműveltséget nyújt,
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iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre,
a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek
megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük
formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,



az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,



fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit,



szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen,



törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,



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



törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
normáinak és helyes formáinak kialakítására,



szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld
iránti szeretetet.

3. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk kulturális és közösségi életében. Ennek
érdekében:


rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, az
önkormányzatokkal



nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz
híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle rendezvényeken, illetve a
tanulók számára szervezett megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.

4. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről
minél többet megismerhessenek a szülők, valamint a környék lakói.
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2. Az iskola nevelésfilozófiai elvei
Intézményünkben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban a mássággal
szembeni nyitottságot, a közösségen belüli türelmet, mint alapelveket szeretné érvényesíteni:


mássággal szembeni nyitottság



segítő és együttérző magatartás kialakítása



közösségen belüli türelem

Egyik legfontosabb pedagógiai feladat a tanulók teljes személyiségének a fejlesztése, valamint a
tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek a kialakítása hatékony, korszerű módszerek,
eljárások alkalmazásával.
Ennek érdekében:


a

tervszerű

nevelő

oktató

munka

a

tanulók

alapkészségeit,

kulcskompetenciáit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben
hasznosítható, továbbépíthető ismereteket nyújt,


szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, tudásnak és a
munkának becsülete legyen,



törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció helyes
formáinak a kialakítására,



fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás helyes
módszereit,

Alapelveinkben az alábbi emberi értékek megvalósítására törekszünk:


együttműködő képesség, következetesség (kiszámíthatóság),



tisztelet, tolerancia, az egyén személyiségének tiszteletben tartása

3. Az iskolában folyó nevelő munka értékei:


A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése



Az egyetemes kultúra közvetítése



Az erkölcsi érzék elmélyítése, felelős polgárrá nevelés
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A tanulókban a hazafiság érzelemvilágának kialakítása



A reális önismeret és szilárd erkölcsi ítélőképesség megteremtése



A szűkebb és tágabb közösségekben találja meg a helyét



Tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására való képesség



Tudjon felelős döntéseket hozni



Legyen képes az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselekvésre,



Ismerje és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat



Tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését

4. A nevelő-oktató munka céljai, feladati, eszközei, eljárásai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre
és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket
tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg
viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme,
szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem
(az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.

18

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés,
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben
tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
Intézményünk célját és feladatrendszerét a 2012-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv, a Nemzeti
köznevelési törvény és a kiválasztott kerettanterv határozza meg.
Célok:


az ismeretanyag megértése és alkalmazása alkotó módon



a NAT-ban megjelölt kulcskompetenciák fejlesztése



értékálló és a kor igényének megfelelő tudás kialakítása



erkölcsi érzék fejlesztése, felelősségtudat, kötelességtudat elmélyítése,
segítőkészség, tisztelet kialakítása



a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományainak megismertetése
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felelős, cselekvő állampolgári magatartás kialakulásának segítése



nemzeti öntudat fejlesztése



a harmonikus családi életre való felkészülés segítése



a teljes körű egészségnevelés, szokásrendszerek kialakítása



a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő,
értékvédő magatartás kialakítása



felelősség kialakítása a javakkal kapcsolatos ésszerű gazdálkodással, a pénz
világában és a fogyasztás területén



az önálló ismeretszerzés, döntési és értékelő képesség kialakítása



a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása,



személyiségfejlesztés a kooperatív munkaformák segítségével



egységesség és differenciálás elvének követése az oktató-nevelő munka
során



az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez



együttműködő tanulói közösségek kialakítása



önismeret, önértékelés, önmegvalósítás, társismeret fejlesztése



az alkotómunka örömének megismerésével a pozitív élmények szerzése,
ezáltal harmonikus érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakítása,



kultúra iránt nyitott magatartás kifejlesztése,



tudatosság kialakítása, fejlesztése valamennyi tevékenység során,



a választott szakokon (néptánc, népzene) belül speciális művészeti
ismeretek nyújtása, művészeti kifejezőkészség, jártasság megszerzése.

Nevelési

céljaink

megvalósítását

segítik

az

iskola

pedagógusai

által

alkalmazott

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek
1. Szokások
célzó,

kialakítását - Követelés.

- A tanulói közösség

beidegző - Gyakoroltatás.

módszerek.

Közvetett módszerek

- Segítségadás.

tevékenységének
megszervezése.

- Ellenőrzés.

- Közös (közelebbi vagy

- Ösztönzés.

távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.

2. Magatartási

modellek - Elbeszélés.

bemutatása, közvetítése.

- A nevelő részvétele a tanulói

- Tények és jelenségek
bemutatása.

közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és

- Műalkotások bemutatása.

csoportos minták kiemelése a

- A nevelő személyes

közösségi életből.

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

- A tanulók önálló, elemző
munkája.

- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló
tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve
kerülnek alkalmazásra.
Stratégia: a módszereknek, eszközöknek és szervezési módoknak egy adott cél érdekében a
konkrét feltételek figyelembevételével létrehozott egyedi kombinációja.
Szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportmunka

21

Alkalmazott oktatási módszerek:
1. Az információk forrása szerint:


verbális (szóbeli vagy írásbeli)



szemléltetés



gyakorlati módszerek

2. A tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint beszélhetünk:


receptív



reproduktív részben felfedező, heurisztikus



kutató jellegű módszerek

3. Az oktatás logikai iránya alapján:


induktív jellegű módszerek



deduktív jellegű módszerek

4. A tanulási munka irányításának szempontja alapján:


tanári dominanciájú



közös tanári-tanulói dominanciájú



tanulói dominanciájú módszerek

5. Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint:


új ismeretek tanításának-tanulásának módszere



képességek tanításának-tanulásának módszere



alkalmazásnak módszere



rendszerezésnek és rögzítésnek módszere

6. A szóbeli közlő módszereken belül:


monologikus módszerek



dialogikus módszerek

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


minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk
az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális
követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb
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szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott
követelményeknek.)


rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel
és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás
követelményeknek a későbbiekben megfeleljen,



ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,



határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát
illetően.

II. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle
iskolai

tevékenységek

megszervezésével

széleskörűen

fejlessze.

Tanulóink

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

a

környezetvédelmi

szabályok

betartására

és

betartatására,

környezettudatosságra.

III. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

1. Egészségügyi prevenció: az iskola-egészségügyi szolgálat
Cél
Az
egészségügyi
ellátás
a
vonatkozó
jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az intézményvezető és az iskolaorvos közötti
szerződéses megállapodás alapján az iskolaegészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:
- a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd
szűrése,
- a gyermekek kötelező védőoltásokban való
részesítése,
- könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának
elkészítése,
- színlátás és látásélesség vizsgálat,
- fogászati kezelés,
- pályaalkalmassági vizsgálatok végzése,
- egészségügyi felvilágosítás tartása,
- beteg tanulók aktuális orvosi kezelése, illetve
szakorvosi ellátásra irányítása.
Vállaljuk
az
évenkénti
szűrővizsgálatok
elvégzését az iskolaorvossal és a védőnővel
együttműködve.
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Feladat
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások
időpontját az egyes tanulócsoportok részére a
védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi
füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős
igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális
egészségügyi
ellátásról
az
érintett
osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk
tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos
megjelenéséről.

A szűrővizsgálatok és védőoltások időpontjait az
éves munkatervben megjelenítjük.

Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési
idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek igény
szerint. A védőnő fogadja a gyermekeket
egészségügyi problémájukkal kapcsolatban
minden héten a rendelő ajtaján feltüntetett
fogadóidőben.

Az iskolaorvosi ellátást úgy szervezzük meg,
hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb
mértékben zavarja. Ha mód van rá, a vizsgálatok
a tanítás szüneteiben, vagy a tanítási órákat
követően történnek.

2. Testi nevelés és egészséges életmód

2.1 Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás
Cél

Feladat

Kiemelt feladatként kezeljük a szervezett
testmozgást. Mindennapos testnevelés keretében
biztosítjuk a gyerekek nagy mozgásigényének
kielégítését.

A köznevelési törvény bevezetésével a
2012/2013-as tanévtől 1. és 5. évfolyamtól
felmenő rendszerben 5 testnevelés óra keretében
biztosítjuk a mindennapos testnevelést.
A
tanulók
a
testnevelés
óráról,
gyógytestnevelésről - szakorvosi vélemény
alapján - csak a háziorvos mentheti fel. Az írásos
felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak
átadni. 2 testnevelés óra kiváltható egyesületi
tagsággal, iskolai sportkörben való sportolással.

Biztosítjuk:
Az 1-4. évfolyamon a tanulók életkorához és
- a tanulók mindennapi testedzését,
fejlettségéhez igazodó játékos egészségfejlesztő
- a játékos egészségfejlesztő testmozgást a testmozgást tartunk - az időjárási viszonyoktól
délutáni sávban lehetőleg a szabadban,
függően - a szabadban. Az egészségfejlesztő
- az iskolai sportkör működését,
testmozgást az ebéd előtti félórában tartják a
- mozgásos szakkörök működését,
napközis nevelők. A játékos egészségfejlesztő
- a könnyített testnevelést a rászorulónak.
testmozgás a napközi foglalkozási tervében
jelenik meg.
A
tanulók
testi
adottságait
életkori Figyelemmel kísérjük a tanulók testi fejlődését
sajátosságaiknak és egészségi állapotuknak fizikai állapotfelmérések segítségével. Évente két
megfelelően fejlesztjük.
alkalommal - a tanév elején és végén - fizikai
állapotfelmérést végeznek a tanítók és a
testnevelők.
Az egészséges életmódot népszerűsítjük.

Ősszel és tavasszal egész napos túrákat
szervezünk.
Családi
sportnapok,
iskolai
egészségnapok szervezésével hívjuk fel a
figyelmet a téma fontosságára.
A versenyszellem és a küzdőképesség növelése, Részt
veszünk a területi
egyéni
és
valamint a csapatszellem erősítése.
csapatversenyeken, házi bajnokságokat, családi
sportvetélkedőket szervezünk.
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Az
egyéni
és
csapat
összehasonlítása és elismerése.

teljesítmények Különböző sportágakban házi bajnokságokat és
versenyeket tartunk, amelyeken tárgyjutalmakkal
és oklevelekkel ismerjük el a teljesítményeket. A
körzeti és megyei és országos versenyeken
kiemelkedő eredményeket elért tanulókat
nevelőtestületi dicséretben részesítjük.

2.2.Könnyített testnevelés
Cél
Mivel a tanulók egy részét - egészégi állapota
miatt - az iskolaorvos könnyített testnevelési
foglalkozásra utalja, biztosítjuk a könnyített
testnevelés megtartását az órarendi testnevelés
órákon.

Feladat
A könnyített testnevelés során a tanuló részt vesz
a testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat,
gyakorlatokat - állapotától függően - nem végez.
A testnevelő differenciált foglakozása biztosítja a
megfelelő gyakorlatok végzését.

2.3. Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás
Cél
Feladat
Testi-lelki jólétét, egészségét, egészségügyi A helyes életvezetéssel és életmóddal kapcsolatos
állapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységben területeket megismertessük, különös tekintettel:
részesüljön.
- a
testi-lelki
harmónia
Egészséges
táplálkozás
kialakításához,
összefüggéseire,
kialakulásához
szükséges
ismereteket
- az egészséges életmód, stressz
megszerezze.
mentes életvezetés jellemzőire,
- egészséges táplálkozás és a
testmozgás jelentőségére,
- káros ételek és italok egészségre
gyakorolt hatása
- étkezési szokások kialakításának
segítése minőségi és mennyiségi
szempontok alapján
- az egészségre ártalmas hatásokra,
- a
szenvedélybeteg
állapot
lényegére és az elkerülés módjára.
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése Tanórai és tanórán kívüli keretben, előadások,
szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást. vetélkedők
keretében
kapnak
diákjaink
Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget felvilágosítást az egészségre káros szerekről. A
veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól hatékonyság növelése érdekében bevonunk külső
(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás előadókat is (védőnő, rendőrség képviselője).
stb.) és a szenvedélybeteg állapotról, annak DACOLJ (Drog, Alkohol, Cigaretta Online
alattomos kialakulásáról az életkoruknak Jelenlét) program keretében minden évben másmegfelelő módon tájékozódhassanak.
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Erősítjük és bővítjük az óvodában elsajátított
higiéniai szabályokat.

más témát járunk körül részletesen és közben
érintjük a többit is.
Az iskolába belépő tanulók higiéniai szokásait
felmérjük. Tisztálkodási szabályok, öltözködési
szokások tudatosítása.
Az
egészségneveléssel
kapcsolatos
akadályversenyt a tavaszi túránk keretében
szervezzük meg.
Nyomon követjük az egészségnevelés területén
kiírt pályázatokat, akciókat és kapcsolódunk
hozzájuk.

Az
egészségneveléssel
kapcsolatos
akadályverseny célja, hogy elmélyítse a tanév
során elsajátított ismereteket.
Kapcsolódunk az egészségnevelés területén kiírt
országos vagy regionális pályázatokhoz,
akciókhoz ismeretbővítés, kapcsolatépítés és
sikerélmény szerzés céljából.
Az alsó tagozaton a nevelő-oktató munka egészét Segítjük a pedagógusok felkészülését az
áthatja az egészségnevelés.
egészségneveléssel
járó
többletfeladatok
elvégzésére. A pedagógusok továbbképzésében
előnyt élveznek az egészségneveléssel és a
környezeti neveléssel foglalkozó képzési témák.
Az osztályfőnöki órákon lehetőséget biztosítunk
az egészségneveléssel kapcsolatos kérdések
megbeszélésére, a problémák megoldására.
Felhívjuk a figyelmet a helyes higiénés
szokásokra.

Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök
kérésére felvilágosító előadásokat tart. Az
iskolaorvos és a védőnő fogadja és tanáccsal látja
el a tanulókat a rendelési időben egyéni
problémáikkal kapcsolatban is. Az osztályfőnöki
tanmenetbe egészségneveléssel kapcsolatos
órákat építünk be.

Bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése

A gyermek családjában észlelt problémáról az
osztályfőnök értesíti az illetékes gyermekjóléti
szolgálatot. Az iskola közreműködik a
veszélyeztetettség
megelőzésében
és
megszüntetésében, mely során együttműködik a
gyermekvédelmi személyekkel és szervekkel. Az
iskolában a
gyerekek egymás
közötti
bántalmazásának, erőszakos viselkedésének
észlelésekor a pedagógusnak határozottan fel kell
lépni. Pedagógus nevelő-oktató munkája során
nem alkalmazhat testi fenyítést, ellenkező esetben
az iskola igazgatója köteles kivizsgálni és
szankcionálni a történteket.
A tanulók társaskapcsolati, stressz- és konfliktuskezelési, önismereti készségeinek fejlesztése
tanórán és azon kívül. Művészetek
személyiségfejlesztő hatásának alkalmazása
délutáni szakkörök keretében. Művészeti
élmények szervezése témanapok keretében.

Lelki egészség fejlesztése
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IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata:

Az

iskolai

élet

egyes

területeihez

(tanórákhoz,

tanórán

kívüli

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. A
tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók
a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
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vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
2. A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi
rendszerek és szervezeti formák:
1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják
a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartják.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat
a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis
állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban
a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanórán kívüli
tevékenységek segítik:
a) Iskolai hagyományok ápolása.


Az iskolai munka tervezésekor maximálisan figyelembe vesszük az iskolai körzet
jellegzetességeit, igényeit:
-

A tanévnyitó ünnepélyt – az utazási körülmények miatt – az első tanítási napon
8:00 órakor tartjuk.
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-

A tanévzáró ünnepély, a 8. évfolyam búcsúztatásának időpontja a tanítás befejezését
követő szombat.

-

Az iskola éves programjáról, a tanév helyi rendjéről a tanulókat és a szülőket a
tanévnyitón, majd részletesen az első szülői értekezleten tájékoztatjuk.





Hagyományos iskolai rendezvényeink:
-

A leendő első osztályosok fogadása, megajándékozása.

-

Szülői értekezlet: október, január, május (januárban 8. évf. pályaválasztási).

-

Koppány - nap

-

Nyíltnap (november – december)

-

Iskolába csalogató nyílt nap

-

Óvodások fogadása tanévenként egyszer (május).

-

Osztályok közötti versenyek, vetélkedők.

-

Iskolai házibajnokságok: asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, sakk.

-

Vers- és prózamondó verseny, ének verseny, iskolai „ki mit tud”

-

Őszi és tavaszi túra.

Ünnepélyeink:
-

Október 23., Felelőse: 8. osztály

-

Karácsony, Felelőse: Humán munkaközösség

-

Farsang, Felelőse: Osztályfőnöki munkaközösség

-

Március 15., Felelőse: 5. osztály

-

Anyák napja, Felelőse: Alsós munkaközösség

-

Gyermeknap, Felelőse: Osztályfőnöki munkaközösség, 8. osztály

b) Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diákönkormányzat vezetősége (DÖK) irányítja. A diákönkormányzat
tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
c) Délutáni tanóra: A szülők igényeihez, a bejáró tanulók utazási lehetőségeihez, az iskolai
programlehetőségekhez igazodva az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-

31

8. évfolyamon délutáni tanórát biztosítunk. A tanítási szünetekben, ha ezt a szülők legalább
15 gyermek számára igénylik, az iskola gyermekfelügyeletet biztosít.
d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik.
A 1–8. évfolyamon a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató,
képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk magyar, matematika és angol tantárgyakból.
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények
és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.
e) Tömegsport foglalkozás: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Heti
rendszerességgel a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre. Az alsó tagozatban osztályonként, felső tagozatban nemek és
osztályok szerinti csoportokban szerveződik.
f) Úszás: A 2008/2009-es tanévtől kezdődően bevezetésre került az úszás oktatása a
testnevelés órák keretében. 2-5. évfolyamon kötelező a részvétel a foglalkozásokon, melyek
anyagát a tanmenet rögzíti. Az 6-8. osztályokban a részvétel önkéntes és önköltséges a
délutáni választható foglalkozások terhére. Az úszás óráink helyszíne a Koppány-völgye
Tanuszoda, ahová az iskolabusszal szállítjuk el tanulóinkat. A szakköri úszáson való
részvétel költségei a tanulót terhelik.
g) Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, sport,
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A
szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
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vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan
felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

h) Versenyek, vetélkedő, bemutató:. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését,
illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei
vagy a szaktanárok végzik.
i) Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal
tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
j) Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák,
kirándulások,

táborok,

színház-

és

múzeumlátogatások,

klubdélutánok,

táncos

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
k) Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti, amely a Hangyaházban működik.
l) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (pl. tornaterem, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan használják.
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m) Erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett
egyházak hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. Az erkölcstan oktatását az iskola
szervezi azon tanulóknak, akik hit- és erkölcstan oktatáson nem vesznek részt. A hit- és
erkölcstan vagy az erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára kötelező, a
szülőnek nyilatkoznia kell, hogy melyik tanórai tevékenységet választja.

3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a szülő, nevelők személyes
kapcsolattartásának egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák
feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata,
hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai
közé tartozik különösen:


a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,



a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,



segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,



a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi,



tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az
iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
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fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,



meg kell keresni a problémák okait,



segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,



jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:


nevelési tanácsadóval,



gyermekjóléti szolgálattal,



polgármesteri hivatallal,



gyermekorvossal, védőnővel

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:


a felzárkóztató foglalkozások,



a tehetséggondozó foglalkozások,



az indulási hátrányok csökkentése,



a differenciált oktatás és képességfejlesztés,



a pályaválasztás segítése,



a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),



egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,



a családi életre történő nevelés,



a napközis és a tanulószobai foglalkozások,



az iskolai étkezési lehetőségek,



az egészségügyi szűrővizsgálatok,



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



a szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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V. PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI

1. A pedagógusok intézményi feladatai:


A tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés



A tanulók dolgozatainak, írásbeli munkáinak javítása, rendszeres értékelése a
kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint



A megtartott tanítási órák adminisztrálása



A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatainak teljesítése



A hivatali titok megőrzése



A hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása



Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák lebonyolítása



Kísérletek, dolgozatok és tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése



Tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok



Iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése



Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzat segítői feladatok
ellátása



Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása



Szülői értekezletek és fogadóórák megtartása



Pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleten, az éves munkatervben
meghatározott rendezvényeken



Részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint
folyamatos önképzés



Tanulók felügyelete az óraközi szünetben



Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek, rendezvények megszervezése és
lebonyolítása



A tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka
elvégzése
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Az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való
aktív közreműködés



Az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltárkészítés



Együttműködés a munkatársakkal, szakmai intézményekkel, szakemberekkel

2. Az osztályfőnöki munka tartalma
Iskolánkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel. Az osztályfőnök
teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka. Ilyenek az
osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos munkák, a pályaválasztásnak,
tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos összesítések és statisztikák.
Az osztályfőnöki munka másik része irányító, vezető jellegű feladat. Az osztályfőnök saját
hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Felelős az osztálya
viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított magatartásukig.
Megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai céllal tartja az osztályfőnöki órákat, tehát
irányítja az osztályközösség nevelését.
Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az
osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, védőnővel, iskolaorvossal,
gyermekjóléti szolgálattal, képviseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók
szociális helyzetére, egészségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni.

3. Az osztályfőnök feladatai


Az osztályfőnök elsődleges feladatai közé tartozik az osztály közösségi életének
irányítása, valamint a tanulók személyiségének fejlesztése. Az osztályfőnök
személyes felelőssége egy olyan - az iskolai elvárásokhoz igazodó - értékrend
kialakítása és elfogadtatása, amely szerint az osztályába járó tanulók egészséges
lelki és testi fejlődése megvalósulhat.



Az osztályfőnök éves munkájának tervezése során augusztus 30-ig átgondolja a
tanév feladatait az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve alapján.
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Az osztályfőnök közvetíti az osztályának a kulturált iskolai élet szabályrendszerét.
Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztály tanulóival a pedagógiai
programunkon nyugvó házirend szabályait.



Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és rendkívüli teljesítményeit.
Havonta ellenőrzi a tanulók tájékoztató füzetét, szükség szerint pótolja a hiányzó
jegyeket.



Tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók vizsgálatát kezdeményezi. Az
iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) kiemelkedő
teljesítményeket jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vétőket
figyelmezteti, szükség esetén megbünteti, megbüntetésüket kezdeményezi.



Az osztályfőnök felelős az osztálya által szervezett rendezvényekért, ezeknek
előkészítésében és lebonyolításában személyesen is részt vesz.



Az osztályfőnök felel osztálya viselkedéséért az iskolán kívüli, de az iskola által az
osztály számára szervezett eseményeken (színház, mozi, osztálykirándulások stb.)
is. Ezeken maga is részt vesz, vagy helyettesítéséről az iskolavezetés tudtával
személyesen gondoskodik.



Az

osztályfőnök

a

megszabott

határidőre

eleget

tesz

adminisztrációs

kötelezettségeinek. (Osztálynapló, törzskönyvek, bizonyítványok, a féléves és az év
végi osztályozó értekezletek előkészítésével kapcsolatos teendők, statisztikai
összesítések, stb.).


Az osztályfőnök figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok munkáját,
adminisztrációs mulasztásaikra figyelmezteti őket.



Harmonikus együttműködésre törekszik kollégáival, az esetlegesen adódó
problémák megoldásában segítséget nyújt. Az osztályfőnök köteles megvizsgálni
az osztályban tanító tanárok bármelyike számára problémát jelentő eseteket.
Kollegái kérésére összehívja az osztályban tanító tanárok értekezletét, ha
szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is kezdeményezhet.



Az osztályfőnök rendszeres kapcsolatot tart az osztályban tanuló diákok szüleivel,
az osztály szülői közösségével. Évente 3 alkalommal szülői értekezletet tart
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(október, január, május). Rendszeres információval segíti a szülőket, hogy
gyermekük személyiségének fejlődéséről és tanulmányi előmeneteléről hiteles
képet nyerjenek háromhavonkénti esetmegbeszélések keretében.


Minősíti a tanulók szorgalmát és magatartását, javaslatait a nevelőtestület elé
terjeszti.



Az osztályfőnök képviseli az osztályába járó diákok érdekeit. A tudomására jutott
jogsérelmeket saját hatáskörében, vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja.



Az osztályfőnök köteles részt venni a tanévnyitó és tanévzáró értekezleten, az év
végi osztályozó értekezleten, továbbá az évközi osztályfőnöki munkaközösségi
értekezleteken.



A tanulók egészségének védelmében az osztályfőnök kapcsolatba lép a szülőkkel,
ha egy tanulón a testi-lelki károsodás bármilyen jelét észleli. Ennek
eredménytelensége esetén konzultál az iskolaorvossal, a védőnővel, illetve a
gyermekvédelmi szakemberrel.



Az osztályfőnök rendszeresen kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal
részben az osztályképviselők útján, részben a felelős pedagógus segítségével.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.



Órát látogat az osztályában.



Tanulmányi kirándulásra a tanév szorgalmi idejéből 2 nap fordítható. A szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók esetében az osztályfőnök kezdeményezheti a
kiránduláshoz iskolai támogatás igénybevételét.



Az osztályfőnök az iskola éves munkatervében rögzített határidő szerint szervezi és
adminisztrálja az osztály tanulóinak pályaválasztását.
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VI. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE

1. Különleges bánásmódot igénylő tanulók


Sajátos nevelési igényű tanulók segítése:

A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált – oktatása valósul meg intézményünkben. Az együttnevelés során fontos feladatunknak
tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók közösségének felkészítését a sajátos
nevelési igényű tanulók fogadására.
Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai
elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek
személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek legyenek a
társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog
életet élni.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:
Cél a fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, a hiányzó funkciók
kompenzálása vagy helyreállítása, a funkciók egyensúlyának kialakítása. Ellátásuk a
szocializációjukat segítő inkluzív nevelésben valósuljon meg, mely a későbbiekben segíti a
társadalomba való teljesebb beilleszkedésüket. A pedagógusok a tananyagok adaptálásánál,
feldolgozásánál figyelembe veszik a tanulók fejlettségi szintjét, a támogatás szükségességének
mértékét, a tantárgyi tartalmak specifikus jellemzőit, az irányelvben foglaltakat. A segítségnyújtás
területei:
-

Egyéni foglalkozások

-

Képességeikhez igazodó tanulás megszervezése

-

Részképességek fejlesztése

-

Megismerő funkciók javítása

-

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel
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-

Továbbtanulás segítése

-

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápia biztosítása

-

Szóbeli számonkérések előtérbe helyezése

-

Differenciálás, csoportbontások

-

Fokozott segítségnyújtás

-

Tanórai differenciált foglalkoztatás

-

Sérülésspecifikus habilitációs/rehabilitációs foglalkozások biztosítása

A fejlesztési területek megegyeznek a NAT-ban leírtakkal, de azok mélysége, időigénye,
mennyisége, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodik. A feldolgozás és fejlesztés ideje nő,
lassúbb munkatempót biztosítunk.


A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységek:

Az egyéni fejlesztési terv személyre szólóan határozza meg a fejlesztendő területeket, segíti a
felzárkóztatást a többi tanulóhoz. A pedagógusok feladata az ismeretelsajátítás folyamatát gátló,
gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek fejlesztése. Az ismeretanyag
hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítás, illetve megerősítése, a
motiváció növelése. Feladatok:
-

szoros kapcsolat a helyi óvodával, szülőkkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal;

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

differenciálás, csoportbontások

-

egyéni foglalkozások

-

délutáni szabadidős foglalkozások

-

a tanulószoba;

-

a felzárkóztató foglalkozások;

-

nevelési tanácsadó munkatársa által nyújtott kiscsoportos foglalkozás

-

a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

szülői értekezletek,

-

szülői, nevelői beszélgetések,

-

pszichológus bevonása a problémák feltárásába
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-

a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

-

továbbtanulás segítése


A

kiemelten

tehetséges

tanulók

képesség

kibontakoztatását

segítő

tevékenységek:
Cél a tehetségek és a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek megszervezése. A
tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőképességének, problémamegoldó
módszereinek szélesítése, kreativitásuk fejlesztése, kulcskompetenciák megalapozása, bővítése,
megszilárdítása, az egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása. Az adottságok felismerése, a
képesség kibontakoztatása, a mindennapok tanóráinak része. A tehetséggondozás feladata, hogy a
kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést kapjanak. Megvalósulásának területei:
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

válaszható foglalkozásokon való részvétel,

-

a tehetséggondozó foglalkozások;

-

az iskolai sportkör;

-

a szakkörök;

-

versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);

-

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

-

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

-

önálló ismeretszerzés segítése

-

IKT eszközök használatának támogatása

-

a továbbtanulás segítése.

2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetének enyhítését szolgáló
tevékenységek:
Cél az esélyegyenlőség biztosítás, hogy az agyagi javaktól való megfosztottság ne legyen egyenlő
a lehetőségek hiányával. Az alacsony szociokulturális háttérből származó hátrányok enyhítése,
megszüntetése pedagógiai eszközökkel.
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
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-

a felzárkóztató órák;

-

a napközi

-

a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások;

-

integrált pedagógiai rendszer működtetése

-

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

-

a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;

-

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;

-

nevelői, szülői megbeszélések;

-

a továbbtanulás irányítása, segítése;

-

az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;

-

a tankönyvvásárláshoz nyújtott segítségek;

-

az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek;

-

alapítványi támogatás az osztály- és iskolai kirándulásokhoz

-

egészségügyi segítségnyújtás

-

szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek.

VII. A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGAI AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI
FOLYAMATOKBAN, GYAKORLÁSÁNAK ELVEI

1. Kötelezően és/vagy szabadon választható tantárgy felvétele



Az iskola igazgatója minden év május 10-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz
kapcsolódó, azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját, majd
május 20-ig felméri az igényeket.
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A tanulónak joga, hogy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és
járjon.



Iskolánk az angol, informatika, természetismeret, matematika, technika és
testnevelés tantárgyhoz

kapcsolódóan biztosít

kiegészítő, tanórán

kívüli

foglalkozásokat.


Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a
jogát attól az évtől kezdődően, amelyben a gyermeke a 14. életévét eléri,
gyermekével közösen gyakorolja.



A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni
csak rendkívüli, kivételes esetben lehet igazgatói engedéllyel.

2. Az iskolai diákönkormányzat


A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.



Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttek irányítják, élükön a közülük kiválasztott diákönkormányzat elnökével.



A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő
segíti.



Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és
egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie
az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

3. Véleménynyilvánítás



Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, kérdéseit
feltenni, véleményt nyilvánítani.
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A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a
felelős.



A diákközgyűléseken minden tanulónak joga van részt venni.



A

diákközgyűlésen

diákönkormányzatot

segítő

nevelő,

valamint

a

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet
egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről,
az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.


A tanulónak joga az iskolát és tanulóközösséget érintő ügyekben, megfelelő
hangnemben véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a
diákönkormányzat keretein belül.



Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartja a kapcsolatot az
iskola vezetésével és a diákönkormányzatot koordináló tanárral.



A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlásának területeit.



A tanulók egyéni problémáikkal bármikor osztályfőnökükhöz, szaktanáraikhoz,
indokolt esetben az iskola vezetéséhez fordulhatnak segítségért.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel
vagy a szülők közösségével.
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VIII. A SZÜLŐK, A TANULÓK, A PEDAGÓGUSOK, AZ INTÉZMÉNY
PARTNEREINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI

Cél a folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok
erősítése.
1. A tanulókkal való együttműködés
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:


a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,



a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
és az iskola faliújságján keresztül,



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A pedagógusok napi szinten találkoznak.

2. A szülő és pedagógus kapcsolattartásának lehetőségei


A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
Félévkor értesítő füzetben, év végén bizonyítvány formájában tájékoztatjuk a szülőket a
gyermekük által elért eredményekről.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülők közösségével.



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

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség
választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

A nevelésünk alapját képező pedagógiai programot, valamint a házirendet és a szervezeti
és működési szabályzatot a szülők számára hozzáférhető helyen tároljuk. A házirend 1
példányát beiratkozáskor a szülők megkapják. A tanév végén az iskola tájékoztatja a
szülőket a következő tanévhez szükséges felszerelések jegyzékéről, valamint az iskola
részéről nyújtott támogatási lehetőségekről.



A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:

a) Szülői értekezlet
Feladata:
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
 a szülők tájékoztatása
-

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,

-

az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,

-

a helyi tanterv követelményeiről,

-

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,

-

a házirendben foglalt szabályokról, azok változásairól

-

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,

-

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,

-

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

-

a közösségben megfigyelhető viszonyulásokról, kapcsolatokról

-

a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.

b) Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
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c) Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. A félévi és év
végi eredmények beírása mellett, az osztályfőnök kéthavonta egyezteti az ellenőrzőbe és a
naplóba beirt jegyek összhangját. A hatékonyabb információáramlást segíti a tájékoztató
füzet, melybe az aktuális információkat vezetjük be.
d) Iskolába csalogató
Feladata: A leendő első osztályosok ismerkedése az épülettel, az itt dolgozó
pedagógusokkal, az iskolás gyerekekkel változatos foglalkozások keretében (sport,
kézműves, informatika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
környezetismeret). Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése.
e) Egyéni megbeszélés
Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
Kezdeményezheti az osztályfőnök, napközis nevelő, szaktanár.
f) Pályaválasztási szülői értekezlet
Feladata: pályaválasztási megbeszélések egyéni és osztályszinten, pályaorientáció segítése,
szülői tanácsadás osztályfőnök, intézményvezető, szakember bevonásával. Gyakorisága:
nyolcadik osztályban egyszer.
g) Fogadóóra
Feladata: a szülők és az adott szaktanár közötti információáramlás segítése, a hatékony
tájékoztatás növelése a gyermek fejlődésének tükrében. Gyakorisága: minden félévben
egyszer a szülői értekezletek között.
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h) Szülők klubja
A szülői kapcsolattartás kötetlenebb, közvetlenebb formája.
Feladata: A szülők körében fellelhető problémák beazonosítása és ezekre való hatékony
reagálás. Tanácsadás gyermeknevelés és tanulási nehézségek, problémák megoldása
területén. Tanulási technikák, konfliktuskezelési stratégiák, ön- és gyermekismereti
technikák tanítása, kipróbálása. Fejlesztő játékok tanítása, melyet a családi együttlétek
során is tudnak használni. A foglalkozás ez mellett reagál a foglalkozásokon felvetett összes
problémára.
Gyakorisága: havonta egy alkalommal Értényben és Törökkoppányban.
i) Családlátogatás
Az első osztályban, alsó-felső tagozat váltásakor és az osztályfőnökváltáskor az új
osztályfőnök mindenkihez elmegy, hogy felmérje milyen körülmények között él a tanuló
és megismerkedjen a család minden tagjával.
Probléma esetén önállóan, vagy a családsegítővel rendkívüli látogatást tart.
j) Szülők Közössége
Választott képviselőik útján vesznek részt az iskola életében és szerveznek önálló
programokat. Hidat képeznek az iskola és az általuk képviselt szülők között, ezzel segítve
a hatékonyabb információáramlást.
A szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási nap időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével,
nevelőtestületével vagy a szülők közösségével.
3. Fenntartóval, Szülők Közösségével és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, más oktatási intézményekkel, az intézményt
támogató szervezetekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, szakszolgálattal, az egészségügyi
szolgáltatókkal, civil szervezetekkel.
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1. Az intézmény a fenntartóval a jogszabályi előírások figyelembe vételével tartja a
kapcsolatot.
2. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselők útján közölhetik az iskola vezetésével, a nevelőtestülettel. Az iskolai
rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában a Szülők Közössége aktívan részt vesz,
segíti az intézmény hatékony működését. A szervezet javaslatot tehet, véleményt
nyilváníthat az intézmény működésével, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekkel
kapcsolatban.
A vezető feladata a Szülők Közössége szervezet jogainak gyakorlásához szükséges
információ megadása, az iskola helységeinek és berendezési tárgyainak rendelkezésére
bocsátása.
3. Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket
alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil
szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást gyakorolni a társadalmi
problémák kezelésére iskolai környezetben. Ehhez felhasználja azokat a módszereket,
amelyek a Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai
stábjának útmutatásával már alkalmazott olyan prior témák megjelenítésénél, mint a
gyermekszegénység, az iskolai erőszak, a dizájner drogok használata a fiatalok körében, a
fiatalok közösségi aktivitásának hiánya, illetve a túlzott online jelenlét csökkentése. A
közösségi események szervezésekor alkalmazza az elsajátított módszereket, aktívan
bevonja a diákokat a közösségi események kialakításába. Proaktív módon bekapcsolja a
szülőket, a család, mint partner szempontrendszer érvényesülését elősegítendő szülőklubot
hoz létre, melyben foglalkozik a lemorzsolódás csökkentésével. Valamint foglalkozik a
szakmai szervezetek bevonásával a diákok motiválhatóságának kérdéskör folyamatos
megvitatásával.
4. Másik oktatási intézménnyel való kapcsolata lehet szakmai, kulturális, sport, stb. jellegű,
amely megvalósulhat rendezvényeken, versenyeken. A kapcsolatok rendszeressége a
kapcsolatok jellegétől függően alakul.
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Az óvodákkal való kapcsolattartás alapját a Nagyberki Általános iskolától adaptált óvodaiskola átmenet jó gyakorlat képezi, melyet saját elemekkel egészítettünk ki. A tankerület
iskoláival a sportversenyek, tanulmányi versenyek, szakmai fórumok tartanak össze
bennünket. A kapcsolatokat tanulói, tanári és vezetői szinten is igyekszünk ápolni.
A középiskolákkal a pályaválasztáshoz kötötten szakmai fórumokon, nyílt napokon,
bemutatókon ismerkednek a gyerekek. Az iskola a szakmai munka hatékonyabbá tétele,
javítása miatt nyomon követi az elballagott tanulók eredményeit. A tapasztalatokat
felhasználva teszi hatékonyabbá a munkát.
5. A szakszolgálatokkal való kapcsolattartás elsődleges célja a beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavar, súlyos tanulási nehézség feltárása, diagnózis felállítása. A nevelési
tanácsadó munkatársaival szoros kapcsolattartás és együttműködés a gyerekek fejlesztése
érdekében.
6. Az intézmény kiemelt feladata, hogy minél több támogatót szerezzen, és ezeket megtartsa.
A kapott támogatásról az intézmény nyilvántartást vezet, melyből egyértelműen kitűnik a
felhasználás módja, célszerűsége.
7. Az intézmény kapcsolatot tart fenn a gyerek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve
megszűntetése céljából az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. Az intézmény segítséget kér
a gyermekjóléti szolgálattól, ha a veszélyeztető okot pedagógiai eszközökkel nem tudja
megszüntetni. Az iskola vezetése rendszeres és közvetlen kapcsolatot tart fenn a szolgálat
dolgozóival, eljár a jelzőrendszeri értekezletekre, esetmegbeszélésekre.
8. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét az egészségügyi szolgáltató bevonásával a
szerződésben rögzített feltételekkel oldja meg. Az ellátás formáit az egészségnevelési
program rögzíti.

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek

Az intézményi kapcsolat
típusa
1. Fenntartó:

A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe
KIK 143004
Budapest, Szalay u.10-14.
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2. Más oktatási intézmény
3. Intézményt támogató
szervezetetek

4. Gyermekjóléti szolgálat

5. Egészségügyi szolgáltató

6. Egyéb:

Törökkoppány, Értény, Koppányszántó községek óvodái,
valamint az aktuális középfokú oktatási intézmények
Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány
Törökkoppányért Közalapítvány
7285 Törökkoppány, Kossuth u. 66.
Szigetvári Takarékszövetkezet Törökkoppányi Kirendeltsége
7285 Törökkoppány, Petőfi u. 2.
Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ
8660 Tab, Petőfi Sándor utca 4.

Dr. Barbély és Társa Bt.
7285 Törökkoppány, Kossuth u. 49.
Védőnői Szolgálat Törökkoppány
7285 Törökkoppány, Kossuth u. 51.
Völgy Hangja Fejlesztési Társaság és Közhasznú Egyesület
Sportegyesület – Törökkoppány
Tűzoltó Egyesület - Törökkoppány

IX. A FELVÉTELRE ÉS AZ ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOK

1. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, melyet a szülő bármikor
kezdeményezhet. A jogviszony létrejöttéről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti
a kérelmezőt. Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
2. Az iskolák beiratkozási körzetét a kormányhivatal határozza meg. Az iskolai beiratkozás
idejéről, a döntés ellen benyújtott jogorvoslat határidejéről a kormányhivatal a beiratkozás előtt
30 nappal közleményt ad ki. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles
tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
3. Az általános iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmet
is teljesíthet, de előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.
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Beiratkozás az 1. évfolyamra
1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
2. Az iskolába a tanköteles tanulót a kormányhivatal által meghatározott időpontban kell a
szülőnek beíratni, március 1-je és április 30-a között a lakóhelye szerint illetékes, vagy a
választott iskola 1. évfolyamára.
3. Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi
azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást.
4. Az iskola igazgatója - a kormányhivataltól kapott tanköteles tanulók nyilvántartása alapján –
jelenti a kormányhivatalnak, ha a tanköteles korú gyereket nem íratták be. Ha az iskola olyan
tanulót vesz fel, akinek lakóhelye nem az iskola beiskolázási körzetén belül van, az igazgatónak
értesíteni kell a tanuló lakóhelye szerinti kormányhivatalt.
Tanuló átvételére vonatkozó szabályok
1. Ha az általános iskola tanulója úgy kíván iskolát váltani, hogy az, az iskolatípus változtatásával
is jár, akkor az átvételre, a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.
2. A tanuló átvételénél be kell mutatni a személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt. Le kell adni az elvégzett évfolyamokról kiállított bizonyítványt és az előző iskola
által kiadott átjelentkezési lapot.
3. A másik iskolából jelentkező tanulónak szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tantárgyakból, melyeket – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. A szintfelmérő
teljesítéséhez a szaktanár megfelelő felkészülési időt és segítséget biztosít. Amennyiben a
tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg,
a vizsgát két hónapon belül megismételheti. Amennyiben tanév végéig az ismételt vizsgán sem
teljesíti a kívánt szintet, akkor az évfolyamot köteles megismételni.
4. Az iskola beiskolázási körzetén kívüli felvételi kérelmek esetén a mérlegelés szempontja a
tanuló előző évi tanulmányi eredménye, magatartása, illetve szorgalma.
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5. Ha a körzeten kívüli tanuló tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása
vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló
döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

X. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

A szabályozás kiterjed arra a tanulóra:


Aki osztályozóvizsgára jelentkezik



Akit a nevelőtestület határozattal osztályozóvizsgára utasított



Akit a nevelőtestület határozattal javítóvizsgára utasított



Aki magántanuló



Aki átvételét kérte az intézménybe és ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga
letételét írta elő

1. Osztályozó vizsga
A tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni a félévi és az év végi osztályzat megállapításához, ha:


Az igazgató felmenti a tanórai foglalkozáson való részvétel alól



Az igazgató engedélyezi, hogy egy vagy több tantárgy követelményét egy évben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse



250 óránál többet mulasztott



egy adott tantárgyból a hiányzás az órák 30%-át meghaladja



alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadáról hiányzott

Hiányzások esetén a tanuló csak akkor tehet osztályozó vizsgát, ha ezt a nevelőtestület
engedélyezi. Abban az esetben tagadhatja meg a testület az osztályozó vizsgára bocsájtást, ha a
tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Az osztályozó
vizsgát a félévi vagy év végi jegyek lezárása előtt két héttel kell megszervezni. Jelentkezési
határidő a félévi és év végi jegyek lezárása előtti harmadik hétig lehet. A tanuló és a szülő
kérelmét hivatalos formában, írásban nyújthatja be a fent megjelölt határidő betartásával.
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A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként
45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból
szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.
2. Különbözeti vizsga
A tanuló abban az intézményben teheti, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Részletes
szabályozása az felvétel, átvétel szabályai fejezetben találhatóak. Ennél a vizsgatípusnál az
igazgatónak egyedileg kell eljárni a vizsga tantárgyainak, tartalmával kapcsolatban. A vizsga
időpontját az igazgató határozza meg.
3. Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan ok,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan
magatartására.
4. Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:


A tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott



Osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedéllyel eltávozik.

A javítóvizsga az igazgató által meghatározott időpontban, augusztus 15-31-ig terjedő időszakban
lehet.
5. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének elvei
A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Tagjai az elnök,
a kérdező és az ellenőrző tanár. Az elnök felel a szabályosságért, ellenőrzi az adatokat, vezeti a
jegyzőkönyvet, és ha kell, szavazást rendel el. Az ellenőrző tanár felel a vizsga
szabályszerűségéért, az igazgató a szabályos lebonyolításért. A kérdező tanár lehetőség szerint ne
az legyen, aki a tanulót vizsgára küldte. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató jelöli ki.
Független vizsgabizottság előtti vizsgát (melyet a szülő kérhet) a kormányhivatal engedélyezi és a
tagjait is ő határozza meg. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes
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megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. Az intézményvezető feladata a vizsga
törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás feltételeinek biztosítása. Minden vizsgáról 15
nappal korábban ki kell értesíteni a gondviselőt.
Írásbeli rész
A feladatlapokat az iskola pecsétjével el kell látni, fel kell tüntetni a tantárgy és a tanuló nevét, a
vizsga dátumát. Tantárgyanként 45 perc időt biztosítunk az írásbeli részre. A vizsgán használható
segédeszközökről a szaktanárnak előre tájékoztatni kell a tanulót. Egy vizsganapon három írásbeli
vizsga tehető le negyed órás pihenőidő biztosításával.
Szóbeli rész
Egy napon három szóbeli vizsga szervezhető. A tanulónak a vizsga kezdése előtt 15 perccel meg
kell jelennie. A tanuló tételt húz, majd 20 perc felkészülési idő után számot ad tudásáról. A kérdező
szaktanár a hiányosságok előhívásához próbál segítséget nyújtani, a témával kapcsolatban
kérdéseket tesz fel. A tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja, tantárgyanként
10 percig felelhet. ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz. Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. Minden zavaró
körülményt a vizsgák ideje alatt ki kell zárni, lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani a
várakozó tanulóknak.
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának
követelményrendszerével, melyet a helyi tanterv rögzít. A vizsgánál figyelemmel kell lenni a
speciális feltételek biztosítására a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartás
zavaros tanulók esetében. Ez megvalósulhat többletidő, segédeszközök biztosításával, felmentési
határozatok figyelembe vételével, szóbeli vagy írásbeli beszámoló előnyben részesítésével.
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XI. BALESETMEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERVEK
A balesetek megelőzése érdekében tett intézkedések, illetve ezek elmaradása szorosan összefügg
az elsősegélynyújtással. A házirendben és az SZMSZ-ben meghatározzuk azokat a védő és óvó
intézkedéseket, amelyeket a felnőtteknek és a gyerekeknek meg kell tartaniuk.
Az életvitel és gyakorlat, valamint az ember és természet műveltségterület foglalkozik a balesetek
előfordulásának lehetőségeivel és az elsősegélynyújtással.
Az életvitel és gyakorlat a munkához, a környezethez, közlekedéshez, a hétköznapi tevékenységhez
kapcsolódóan az életkori sajátosságok figyelembe vételével körüljárja a következő területeket:
-

baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása

-

a balesetek megelőzésének módja és eszköze

-

a balesetet előidéző okok beazonosítása

-

az elsősegélynyújtás lehetőségei és ezek gyakorlása

-

gyermekbalesetek

-

katasztrófavédelmi alapismeretek

-

használati tárgyak veszélyforrásai, háztartási balesetek veszélyforrásai és az
ezekhez kapcsolódó elsősegély nyújtási ismeretek

Az ember és természet műveltségterület koncentráltabban foglalkozik az ember egészségével, a
balesetek bekövetkezése miatt szükséges életkornak megfelelő elsősegélynyújtással. Területei:
-

a betegség és a baleset megkülönböztetése

-

betegség felismerése

-

a környezeti állapot és az ember egészsége közötti kapcsolat felismerése

-

igény az egészséges életkörülmények kialakítására

-

baleset megelőzése, segélykérés

-

alapfokú elsősegély nyújtási ismeretek

-

betegjogok elsajátítása

Leggyakrabban előforduló balesetek elsősegély nyújtási gyakorlata és oktatandó ismeretek:
1. Vérzés:
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1. a vérzések típusai és felismerésük
2. a különböző típusú vérzések ellátási módja
3. bőrfelület megtisztítása, kórokozók elleni védekezés
4. kötözések típusai ezek gyakorlása
2. Égés és marás
1. A biztonsági előírások betartása
2. Ruházat eltávolítása a sebről és folyamatos hűtés
3. Fedőkötés
3. Ájulás és hosszabb idejű eszméletvesztés
1. Különbségek a két típus között
2. Bekövetkezésének okai, árulkodó jelek
3. Az életfunkciók vizsgálata
4. Shock- fektetés
5. Stabil oldalfekvés gyakorlása
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HELYI TANTERV
I.

A

KERETTANTERV

MEGNEVEZÉSE.

KÖTELEZŐ

TANÓRAI

FOGLALKOZÁSOK, ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETEK, AZ EHHEZ SZÜKSÉGES
KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VAGY SZABADON VÁLASZTANDÓ TANÓRAI
FOGLALKOZÁSOK

Az 51/2012. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet
1. és 2 mellékletének kerettanterveit választottuk.
1. Óraterv az általános iskola 8 évfolyamára

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon

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
Informatika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7+1,5

2. évf.
7+1,5

4+0,5
1
1
2
2
1
5

4+0,5
1
1
2
2
1
5

3. évf.
6+2
1
4
1
1
2
2
1
5

2
25

2
25

3
25
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4. évf.
6+1
2
4
1
1+1
2
2
1
5
1
3
27

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4+0,5
3
4

6. évf.
4
3
3+1

7. évf.
3+1
3
3

8. évf.
4
3
3

2+0,5

2+0,5

2

2

1
2

1
2+0,5

1

1

2
2
1+1
1+1
1
1

1+1
1+1
2
2
1
1

1
1
5
1
3
31

1
1
5
1
3
31

1
1
1
1
1
5
1
2
28

1
1
1
1
1
5
1
3
28

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Kötelező tantárgyak és óraszámok
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7

7

6

6

Idegen nyelvek

A

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1
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Testnevelés és sport

5

5

5

5

23

23

22

24

Szabadon tervezhető órák

2

2

3

3

Magyar nyelv és irodalom

1,5

1,5

2

1

Összes

B

Idegen nyelvek

1

Matematika

0,5

0,5

Környezetismeret

1

Informatika

1
Összes

2

2

3

3

25

25

25

27

Maximális - túl nem léphető - tanórai időkeret

27

27

27

29

Tantárgyi engedélyezett többletóra keret
(osztálybontás, tanóra)

2

2

2

2

Osztálybontás
Idegen nyelv*

2

2

2

1

F

Az osztályok számára engedélyezett - finanszírozott időkeret

52

52

52

55

G

Tervezhető további időkeret

25

25

25

26

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően
biztosított időkeret tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra

4

4

2,5

2,5

Magyar felzárkóztató foglalkozás

1

1

0,5

0,5

Matematika felzárkóztató foglalkozás

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

C
D
E

H

Rendelkezésre álló tanórai időkeret

1

Angol felzárkóztató foglalkozás

I

Magyar nívó foglalkozás

1

1

0,5

0,5

Matematika nívó foglalkozás

1

1

0,5

0,5

21

Egyéb foglalkozások/napközi
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21

22,5

23,5

Közösségfejlesztés*

1
16

16

15

Szakkör

1

1

Énekkar

1

1

Tanulószoba, napközi

2

Művészeti csoport
Érdeklődési kör

16

1

1

1

1

1

Iskolai sportkör
1

Önképzőkör
Egyéni foglalkozások

2

2

2

2

Osztálybontás

1

1

1

2

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

A

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3

3

3

Történelem, társadalmi és állampolg. ism.

2

2

2

2

Erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Földrajz

1

2

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret*

1
1

1

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

26

25

28

28

Összes

Szabadon tervezhető órák

B

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

0,5

Történelem, társadalmi és állampolg. ism.

0,5

1
1
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0,5

Természetismeret

0,5

Biológia-egészségtan

1

Fizika

1

Kémia

1

Földrajz

1

Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Hon- és népismeret*

1

Informatika

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1
Összes

C

2

3

3

3

28

28

31

31

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Maximális - túl nem léphető - tanórai
időkeret

31

31

35

35

Tantárgyi engedélyezett többlet órakeret
(osztálybontás, tanóra)

3

3

4

4

Rendelkezésre álló tanórai időkeret
Tantárgyak

D
E
F
G

H

I

Egészségtan

0,5

Osztálybontás

3

3

4

3,5

Az osztályok számára engedélyezett finaszíroztt - időkeret

51

51

56

56

Tervezhető további időkeret

20

20

21

21

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően
biztosított időkeret tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra

2,5

2,5

2,5

2,5

Magyar felzárkóztató foglalkozás

0,5

0,5

0,5

0,5

Matematika felzárkóztató foglalkozás

0,5

0,5

0,5

0,5

Angol felzárkóztató foglalkozás

0,5

0,5

0,5

0,5

Magyar nívó foglalkozás

0,5

0,5

0,5

0,5

Matematika nívó foglalkozás

0,5

0,5

0,5

0,5

Egyéb foglalkozások

17,5

17,5

18,5

18,5

Tanulószoba,napközi

12

12

11

11

Szakkör

1,5

1,5

2,5

2,5
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Énekkar

0,5

0,5

0,5

0,5

Művészeti csoport

0,5

0,5

0,5

0,5

Érdeklődési kör

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

2

2

2

2

Iskolai sportkör
Önképzőkör
Egyéni foglalkozások

Az 51/2012. EMMI kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák nagy részét a
kerettantervben megjelölt tantárgyak óraszámának a megnövelésére használtuk fel. Ebben az
esetben a szabadon választott órákat a tanagyag elmélyítésére, képességfejlesztésre, gyakorlásra
használjuk fel.
Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei igazodnak a 2012-ben kiadott Nemzeti Alaptantervhez.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol nyelv tanulását választhatják.
A kerettanterv által elő nem írt, szabadon választható tanórák tanterve a helyi tanterv
mellékletében található.

2.Sajátos nevelési igényű tanulók óraterve
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó, eltérő tanterv szerinti kötelező tantárgyak és
óraszámok meghatározásában a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. mellékletében szereplő előírásokat vettük alapul.
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az enyhe fokú értelmi fogyatékosok számára.
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam:
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Erkölcstan

1. évfolyam
7+1.5
4+0.5
1
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2. évfolyam
7+1.5
4+0.5
1

3. évfolyam
6+1
3+1
1

4. évfolyam
7+1
4+1
1

Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2
2
1
1
5
2
25

2
1
2
1
5
2
25

2
2
2
1
1
5
2
25

2
2
2
1
1
5
2
27

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az enyhe fokú értelmi fogyatékosok számára.
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5-8. évfolyam:
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Természetismeret
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

II.

5. évfolyam
4+0.5
4+1
1
2+0.5

6. évfolyam
4
4
1
2+0.5

7. évfolyam
4
2
4
1
2

8. évfolyam
4
2
4
1
2

1
2
2
2
1
1
5
1
2
28

1
2+0.5
1
2
2
1
1
5
1
2
28

4+2
1
1
1
1
2
5
1
2
31

4+2
2
1
1
1
1
5
1
2
31

A TANULÓK NAPI ÉS HETI TERHELÉSÉNEK KORLÁTAI

A tanuló kötelezõ és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem lehet több
- hat tanítási óránál az első–harmadik évfolyamon,
- hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon,
- hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon,
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A tanuló kötelezõ és választható tanítási óráinak összege egy tanítási héten a nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott idõkeretet
- az elsõ–negyedik évfolyamon legfeljebb kettõ,
- az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három,
- a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja
meg.

III.

A TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK

ELVEI,

A

TÉRÍTÉSMENTES

IGÉNYBEVÉTEL

LEHETŐSÉGEI

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a
köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz.
2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában
szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők
kötelessége.
4. A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:


A taneszköz legyen összhangban az iskola helyi tantervében megjelölt feladatokkal



Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
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A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
6. Az iskola igazgatójának január 10-ig fel kell mérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel, valamint hányan
szeretnének használt tankönyvet vásárolni.
7. Tájékoztatni kell a szülőket, hogy kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, ingyenes
tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre. Az iskolába belépő új osztályok esetén a
felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
8. A kedvezményekre való jogosultsághoz a szülőnek a következő iratokat kell bemutatni:


Családi pótlék folyósításáról szóló igazolást



Tartós beteg esetén a szakorvosi igazolást, vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról
szóló igazolást



Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakvéleményt



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot

9. Az igazgató január 20-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülők közösségét, a
diákönkormányzatot a felmérés eredményéről és kikéri véleményüket az iskolai
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
10. A vélemények alapján az intézményvezető január 25-ig meghatározza az iskolai
tankönyvellátás rendjét és erről tájékoztatja a szülőket.
11. Az iskola kezdeményezi a tankönyvtámogatás megállapítását a fenntartónál azoknak a
tanulóknak, akiknek a tankönyvellátást az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja
biztosítani.
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IV.

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RENDJE

A célok elérése érdekében pedagógiai folyamatok magukban foglalják minden szakaszban az
ismeretszerzést, gyakoroltatást, a cselekedtetést és az érdeklődés felkeltését és folyamatos
fenntartását. Feladatok:
1-2. évfolyam:


A pedagógus óvja és fejlessze az iskolába lépő gyerek tudásvágyát, a megismerés, a
megértés, tanulás iránti érdeklődését, nyitottságát



Vezesse

át

a

gyereket

a

játékközpontú

tevékenységből

az

iskolai

tanulás

tevékenységközpontú rendszerébe


Teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, egységes
műveltségbeli alapok megszervezésével



Képességek

megismerése

és

fejlesztése,

készségek,

ismeretek,

tudástartalmak

megalapozása, attitűdök alakítása


Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel érje el a teljesítmény javulását



Olyan tanulásszervezési módok előtérbe állítása, amelyek a belső motivációjának
fejlesztésére épülnek



Az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel



A tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése

3-4. évfolyam


Tegye fogékonnyá a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
nagyobb közösségek értékei iránt



Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen,
alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen



A tanuló fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, differenciálással fokozatosan
növelje a tanulói terhelést és a teljesítményelvárásokat
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A tanulást úgy kell megszerezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe

állítva

tevékenységüket,

önállóságukat,

problémamegoldásukat,

alkotóképességüket


A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív)
tanulásszervezési technikákat



Az együttműködés és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell
kialakítani.



Motiváló, hatékony tanulásszervezési eljárások, játékok

5-6. évfolyam


a nevelő-oktató munka célja, hogy folytassa az előző évek munkáját, a képességek,
készségek, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség
együttesek fejlesztése



a szakrendszerű oktatással fektessen hangsúlyt a tudástartalmak megalapozásának
folytatására



folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése



az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás kerül előtérbe, amely a tapasztalatokra,
felfedezésekre épül



tanulási nehézségek feltárása, a problémák megoldásának segítése az iskolai nevelés egész
folyamatában



a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő tehetségjegyeinek feltárása,
fejlesztése tanórán és azon kívül minden iskolai szakaszban



a tanulók egyéni képességeihez igazodó tanulásszervezési technikák alkalmazása

7-8. évfolyam


a nevelő-oktató munka célja, hogy az elvont fogalmi és elemző gondolkodás nagyobb
hangsúlyt kapjon



tanulók érdeklődésének, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a
továbbtanulásra



alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására, készítse fel a
társadalomba való beilleszkedésre
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készítsen fel önművelődésre



neveljen önálló gondolkodásra, munkára, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív
alkalmazására



fejlessze, bővítse az együttműködésre épülő kooperatív tanulási technikákat és
tanulásszervezési módokat



fejlesztő értékeléssel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az önismeret
alakításával az együttműködés értékének tudatosítása a családban, társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban.

A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulókra vonatkozó helyi tanterv célja és
feladata:
A bevezető szakasz (1-2. évfolyam)
 Célja átvezetni a gyermekeket az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.


Feladata, olyan fejlettségi szintre hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus
funkciókat – a gyógypedagógia eszközrendszerével, módszereivel, terápiával –, hogy a
tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésnek, az állapotnak megfelelő idő
biztosítása mellett felkészült legyen.



Fogékonnyá, befogadóvá tenni a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a
társas kapcsolatok iránt.



Tág teret adni az életkornak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és mozgásnak.



Felkelteni érdeklődést a tanulás iránt.

A kezdő szakasz (3-4. évfolyam)


Célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése.



Feladata, a kreativitásra, a tevékenységre való ösztönzés, amely fejleszti az alapvető
képességeket és alapkészségeket.



A tanulók személyisége érésének, önismeretük fejlődésének elősegítése a tanulási,
viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével.



A sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő
funkciók továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló
pedagógiai eljárások alkalmazásával.
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Az alapozó (5-6. évfolyam), a fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)


Célja, hogy szerves folytatást biztosítson az előző szakaszokra alapozva.



Feladatai, az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek
középpontba állításával, a gyakorlás, lehetőségeinek megteremtésével.



A konkrét megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók
különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve.



A tantárgyi tartalmak, tevékenységek, feladatok, terápiás célú eljárások igazítása a
fejlődés egyéni üteméhez, a módosult tanulási képességhez.



A tanulók felkészítése az önálló életvitelre, a képességkultúra fejlettségéhez igazodó
szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre.

V.

A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI

1. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha
az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette a követelményeket.
2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az
"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
3. Első évfolyamon abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre a tanuló, ha tanulmányi
eredményeit az iskolából való igazolt vagy igazolatlan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni,
vagyis a mulasztások száma meghaladja a 250 órát, illetve ha a szülő kéri az adott évfolyam
megismétlését. Az igazgató a szülő kérésére a gyerek tanulmányai alatt egyszer engedélyezheti
az évfolyam megismétlését akkor is, ha a tanuló teljesítette az adott tanévre vonatkozó
követelményeket. Ha a szülő az 1. évfolyam megismétlését kéri, akkor a tanuló a megismétlésre
kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt.
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4.

Második év végétől a pedagógus szülői beleegyezés nélkül utasíthatja évfolyamismétlésre a
diákot. A gyerek csak akkor léphet magasabb évfolyamra, ha sikeresen teljesítette az adott év
követelményeit.

5. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az
évfolyam

megismétlésével

folytathatja.

Az

évfolyam

megismétlésével

folytathatja

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév
folytatásától. Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét
és nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az
iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
6. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez
elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.
7. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez
elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
8. Ha a tanuló az igazolt és igazolatlan óráinak a száma egy tanítási évben


meghaladja a 250 órát



az adott tantárgyra vonatkozóan az órák 30 %-át



alapfokú művészetoktatásnál az órák egyharmadát

és emiatt érdemjeggyel nem osztályozható, a nevelőtestület engedélyezheti, hogy
osztályozóvizsgát tegyen. Akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztásainak a száma
meghaladja a 20 tanórát. Ebben az esetben évfolyamismétlésre utasítja.
9. A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti. Ebben az esetben osztályozóvizsgán kell számot adni tudásáról.
10. A tanuló javítóvizsgára való felkészülését az iskola előkészítő foglalkozások szervezésével
segít.
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11. A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha:


az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;



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



egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;



magántanuló volt.

12. A tanuló köteles igazolni a tanórai foglalkozásokról, fejlesztő foglalkozásokról, délutáni és
művészeti foglalkozásokról és az úszás órákról való hiányzásait.

VI. AZ ISKOLA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
1. A tanulókra vonatkozó mérési és értékelési rendszer

Mérés
Képesség felmérések
A mérés neve

Célja

Helye

Eszköze,
módszere

Végzője

Ideje

DIFER

Diagnosztikus
fejlődésvizsgálat:
összehasonlítás az
óvodai vizsgálat
eredményével
Beilleszkedési,
tanulási, magatartási
zavarok, sajátos
nevelési igény
kiszűrése
Alapképességek
feltárása

1. és 3.
osztály

DIFER
programcsomag

1. osztály
tanítója

December
15.

1-8. osztály

A
szakszolgálatok
által használt
mérőanyagok

Szakszolgálatok

Tanév eleje,
közepe, vége

1-4. osztály

osztálytanító

Tanév eleje

A tanulók
állóképességének,
erejének,
hajlékonyságának és
testösszetételének
megismerése

5-8. osztály

A
szakszolgálatok
által használt
mérőanyagok
NETFIT
előírásai alapján

Testnevelő tanár

Január 5. és
május 27.
között

Tanulói képesség
mérés

Szókincs és
figyelem

NETFIT
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Hungarofit

A tanulók aerob
fittségének és
izomerő fittségének
megismerése

EDIA mérés

A magyar nyelvi,
matematikai és
természettudományo
s ismeretek aktuális
állapotának
feltérképezése
A tanév végi
követelményeknek
való megfelelés
mérése, a következő
tanév
tervezőmunkájának
elősegítése
Kimeneti mérés: A
tanév végi
követelményeknek
való megfelelés
mérése, a felsőbe
való átmenet
gördülékenyebbé
tétele
A tanév végi
követelményeknek
való megfelelés
mérése, a következő
tanév
tervezőmunkájának
elősegítése
Kimeneti mérés: A
tanév végi
követelményeknek
való megfelelés
mérése, a felsőbe
való átmenet
gördülékenyebbé
tétele

1-8. osztály

Hungarofit
előírásai alapján

Testnevelő tanár

Tanév elején
és végén.

Tantárgyi mérések

Matematika
felmérés

Matematika
felmérés

Magyar felmérés

Magyar felmérés

1. 2. 3. 4.
osztály

SZTE által
összeállított
elektronikus
feladatsor

Tanítók

November
végéig
folyamatosa
n

1. osztály

Alsós
munkaközösség
által
összeállított
feladatlap

Alsós
munkaközösség
vezető

Május végén

4. osztály

Felsős szaktanár
által
összeállított
feladatlap

Felsős szaktanár

Május végén

1. osztály

Alsós
munkaközösség
által
összeállított
feladatlap

Alsós
munkaközösség
vezető

Május végén

4. osztály

Felsős szaktanár
által
összeállított
feladatlap

Felsős szaktanár

Május végén

A reál
munkaközösség
vezetője

Május végén

Az osztályban
nem tanító reál
munkaközösségi
tag

Május végén

Angol tanár

Június
(Tanév
elején az

Kompetencia mérések
Természettudományos
kompetenciamérés
Természettudományos
kompetenciamérés
Angol nyelvi
kompetenciamérés

Diagnosztizálás: A
természettudományo
s kompetencia
aktuális állapotának
mérése
A
természettudományo
s kompetencia
aktuális állapotának
mérése
Az angol nyelvi
kompetencia aktuális
állapotának mérése

4. osztály

6. 7. osztály

6. 8. osztály
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Reál
munkaközösség
által
összeállított
feladatlap
Reál
munkaközösség
által
összeállított
feladatlap
Központilag
kiadott teszt

(hallott és olvasott
szöveg értése)

előző évi
teszttel)

Szövegértés
felmérés

A szövegértési
kompetencia
fejlődésének nyomon
követése

2. 3. 4.
osztály

Matematika
kompetenciamérés

Diagnosztizálás: A
matematikai
kompetencia aktuális
állapotának
megismerése
A matematikai
kompetencia aktuális
állapotának
megismerése,
összehasonlítás az
előző méréssel
Diagnosztizálás: A
magyar nyelvi
kompetencia aktuális
állapotának
megismerése
A magyar nyelvi
kompetencia aktuális
állapotának
megismerése,
összehasonlítás az
előző méréssel

4. osztály

Matematika
kompetenciamérés

Magyar nyelvi
kompetenciaméré
s

Magyar nyelvi
kompetenciamérés

Meixner
Pedagógiai
Egyesület által
kiadott
feladatsorok és
módszerek
Központilag
kiadott teszt

Az osztályt
tanító magyar
szakos tanító

Április,
október

Az osztályt
tanító
matematika
szakos tanító

Május

6. 8. osztály

Központilag
kiadott teszt

Az
intézményvezető
i beosztás szerint

Május

4. osztály

Központilag
kiadott teszt

Az osztályt
tanító magyar
szakos tanító

Május

6. 8. osztály

Központilag
kiadott teszt

Az
intézményvezető
i beosztás szerint

Május

Igény és elégedettség mérések
Szülői IEM

Tanulói IEM

Alkalmazotti IEM

A szülők
intézménnyel
kapcsolatos
igényeinek és
elégedettségének
megismerése
A tanulók
intézménnyel
kapcsolatos
igényeinek és
elégedettségének
megismerése
Az alkalmazottak
intézménnyel
kapcsolatos
igényeinek és
elégedettségének
megismerése

A szülők
körében

A tantestület
által elfogadott
kérdőív

A szülők
közössége
képviselői

Február

A tanulók
körében

A tantestület
által elfogadott
kérdőív

DÖK

Február

Az
alkalmazotta
k körében

Az
intézményvezet
ő által készített
kérdőív

Intézményvezető

Február

Pályaválasztással kapcsolatos mérések
Pályaorientációs
érdeklődés mérés

A tanulói érdeklődés
irányának
feltérképezése

7. osztály

Internetes
mérőanyagok a
pályaorientációs
portálon
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Osztályfőnökök

Második
félév

Pályaorientációs
képességek
mérése

Az egyes pályákra
való alkalmasság
feltérképezése,
tanácsadás

8. osztály

Speciális
feladatsorok,
tesztek

Szakszolgálat

Első félév

A közösség állapotának megismerésére irányuló mérések
Szociometria

Szociometria

Szociometria

Bemeneti mérés: A
tanulók közösségben
betöltött helyének és
a közösség fejlettségi
fokának
megállapítására
irányuló
diagnosztizáló
vizsgálat
A tanulók
közösségben
betöltött helyének és
a közösség fejlettségi
fokának
megállapítására
irányuló aktuális
állapot
feltérképezése
Kimeneti mérés: A
közösség fejlődés
végső állapotának
feltérképezése, a
fejlődési folyamat
elemzése

2. osztály

Osztályfőnök
által
összeállított
kérdéssor

Osztályfőnök

Tanév végén

3-7. osztály

Osztályfőnök
által
összeállított
kérdéssor

Osztályfőnök

Tanév
közben

8. osztály

Osztályfőnök
által
összeállított
kérdéssor

Osztályfőnök

Félévkor

Értékelés
Képességek értékelése
Az értékelt
terület
megnevezése

Indikátorok

Nyilvánosság
ra hozás
módja

Hasznosítás
és korrekció
módja

Az értékelő
személye

Határidő

Tanulói képességek
1.o.
Tanulói képességek
1-8. o.

DIFER által
megadott
Standardek alapján

Elektronikus
nyilvántartás
Szakvélemény,
szakértői
vélemény

1. osztály
tanítója
Szakszolgálat
ok

Félév

Tanulói fittség

NETFIT által
meghatározott
Hungarofit által
meghatározott

Tanulói
értékelés
Tanulói
értékelés

Egyéni
fejlesztés
Fejlesztési
tervek
készítése,
egyéni
fejlesztés
Egyéni
fejlesztés
Egyéni
fejlesztés

Testnevelő
tanár
Testnevelő
tanár

Június 10.

Tanulói erőnlét és
edzettség

Tantárgyi értékelés
Magyar,
matematika,
környezetismeret
tudásszintje
1-4. o.

SZTE
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Tanév eleje,
közepe,
vége

Október 31.
Június 20.

Matematika
tudásszintje1.o.

Tanév végi
követelmények

Értékelő táblázat

Matematika
tudásszintje 4. o.

Tanév végi
követelmények

Értékelő táblázat

Magyar
tudásszintje 1. o.

Tanév végi
követelmények

Értékelő táblázat

Magyar
tudásszintje 4.o.

Tanév végi
követelmények

Értékelő táblázat

Hiány feltárás,
egyéni
korrekció,
differenciálás
megkönnyítése
A fölsőbe való
átmenet
elősegítése,
felkészülés az
egyéni
differenciálásra
Hiány feltárás,
egyéni
korrekció,
differenciálás
megkönnyítése
A fölsőbe való
átmenet
elősegítése,
felkészülés az
egyéni
differenciálásra

Alsós
munkaközössé
g vezető

Június 10.

Felsős
szaktanár

Június 10.

Alsós
munkaközössé
g vezető

Június 10.

Felsős
szaktanár

Június 10.

Kompetencia mérések értékelése
Természettudomán
yos kompetencia
4. o.

A reál
munkaközösség
által meghatározott

Reál
munkaközösségi
foglalkozáson

A közös munka
megtervezése

A reál
munkaközössé
g vezetője

Szeptember
30.

Természettudomán
yos kompetencia 6.
7. o.

A reál
munkaközösség
által meghatározott

Reál
munkaközösségi
foglalkozáson

A közös munka
megtervezése

Szeptember
30.

Angol nyelvi
kompetencia 6. 8.
o.

Központilag
meghatározott

Országos
kiértékelő
rendszeren át

Szövegértés
kompetencia 2. 3.
4. o.

MPE által
meghatározott

Értékelő
táblázat, egyéni
értékelés

Az osztályt
tanító magyar
szakos tanító

Április 30.
Október 31.

Matematika
kompetencia 4. o.

Központilag
meghatározott

Országos
kiértékelő
rendszeren át

Központilag

Következő
tanév április
30.

Matematika
kompetencia 6. 8.
o.

Központilag
meghatározott

Országos
kiértékelő
rendszeren át

Összehasonlítás
az előző
mérésekkel,
tapasztalatok
leszűrése, ha
kell intézkedési
terv készítése
A szövegértés
fejlődésének
nyomon
követése
Összehasonlítás
az előző
mérésekkel,
tapasztalatok
leszűrése, ha
kell intézkedési
terv készítése
Összehasonlítás
az előző
mérésekkel,
tapasztalatok
leszűrése, ha

Az osztályban
nem tanító
reál
munkaközössé
gi tag
Központilag

Központilag

Következő
tanév április
30.
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Következő
tanév április
30.

Magyar nyelvi
kompetencia 4. o.

Központilag
meghatározott

Országos
kiértékelő
rendszeren át

Magyar nyelvi
kompetencia 6. 8.
o.

Központilag
meghatározott

Országos
kiértékelő
rendszeren át

Szülői IE

Tantestület által
meghatározott

Tanulói IE

Tantestület által
meghatározott

Szülői és
tantestületi
értekezleten,
honlapon
Kiadott
értékelőlap

Alkalmazotti IE

Tantestület által
meghatározott

Alkalmazotti
értekezleten

kell intézkedési
terv készítése
Összehasonlítás
az előző
mérésekkel,
tapasztalatok
leszűrése, ha
kell intézkedési
terv készítése
Összehasonlítás
az előző
mérésekkel,
tapasztalatok
leszűrése, ha
kell intézkedési
terv készítése

Központilag

Következő
tanév április
30.

Központilag

Következő
tanév április
30.

Igény és elégedettség mérések értékelése
A tervezőmunkában
jelenjenek meg
az igények
A tervezőmunkában
jelenjenek meg
az igények
A tervezőmunkában
jelenjenek meg
az igények

SZK elnök

Március 31.

DÖK-öt
támogató
pedagógus

Március 31.

Intézményvez
ető

Március 31.

Pályaválasztással kapcsolatos mérések értékelése
Pályaorientációs
irányultság 7. o.

Pályaorientációs
képességek 8. o.

Minden tanuló
megfelelően
tájékozott a
pályaválasztási
lehetőségekről
Minden tanuló
képességeihez
mérten választ
középiskolát

Osztályfőnöki
óra

Év végi
beszámoló

A tanulók
sokféle
szakmával
megismerkedne
k
A tanulókat
felveszik a
választott
középiskolába

Osztályfőnökö
k

Június 15.

Szakszolgálat

Április 30.

A közösség állapotának megismerésére irányuló mérések értékelése
Közösségi helyzet,
az egyén helye a
közösségben
2. o.

Jelenjenek meg a
közösség
kialakulásának
csírái

Év végi
beszámoló,
egyéni
megbeszélés,
tantestületi
értekezlet

Közösségi helyzet,
fejlődés, az egyén
helye a
közösségben
3-7. o.

Legyen érezhető
javulás az évek
folyamán a
közösség
fejlődésében.

Osztályfőnöki
óra, év végi
beszámoló,
egyéni
megbeszélés,
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Célirányos és
folyamatos
közösségfejlesz
tés végzése, a
közösség
értékeinek
kiaknázása a
napi munkában
Célirányos és
folyamatos
közösségfejlesz
tés végzése, a
közösség
értékeinek

Osztályfőnök

Június 15.

Osztályfőnök

A mérés
után két
héttel

tantestületi
értekezlet
Osztályfőnöki
óra, év végi
beszámoló,
egyéni
megbeszélés,
tantestületi
értekezlet

Közösség fejlődése
8. o.

A közösség
egyénekre gyakorolt
pozitív hatása
bizonyítható legyen.

Pedagógus munka

Fejlesztési tervben
megfogalmazottakn
ak való megfelelés

Önértékelő lap

Vezetői munka

Fejlesztési tervben
megfogalmazottakn
ak való megfelelés

Önértékelő lap

Intézményi munka

Az
alapdokumentumok
ban megfogalmazott
stratégiai céloknak
és az éves tervekben
megfogalmazottakn
ak való megfelelés

Önértékelő lap

kiaknázása a
napi munkában
Célirányos és
folyamatos
közösségfejlesz
tés végzése, a
közösség
értékeinek
kiaknázása a
napi munkában

Osztályfőnök

Félévkor

Pedagógus

Kétévente

Vezető

Kétévente
(2. 4. év)

Tantestület

Folyamatos
an évente
területeken,
átfogóan
ötévente

Önértékelés
Hiányok és
erősségek
feltárása,
egyéni
fejlesztési terv
készítése
Hiányok és
erősségek
feltárása,
egyéni
fejlesztési terv
készítése
Hiányok és
erősségek
feltárása,
intézményi
intézkedési terv
készítése

2. Pedagógus és közalkalmazotti értékelési rendszer
A pedagógusokra és az iskolában alkalmazott közalkalmazottakra vonatkozó belső értékelési
rendszert az SZMSZ II./2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje, valamint a technikai
dolgozók belső ellenőrzése című fejezete szabályozza.
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VII. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

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

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik, figyelembe véve a szakértői véleményben foglaltakat. Az ellenőrzés kiterjedhet a
régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.

3. Első évfolyamon matematika tantárgyból, negyedik évfolyamon a tanév végén matematikából
és magyar nyelvből a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli felméréssel is
tanúbizonyságot tesznek, melyhez a feladatlapot a felsős szaktanár állítja össze, az alsós tanító
közreműködésével.

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, hon és
népismeret, matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia
biológia, földrajz, erkölcstan vagy hit- és erkölcstan, informatika ellenőrzésénél:


a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban, és írásban is
ellenőrizhetik;



az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.

5. A szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a tantárgyak lehetőségeihez mérten minél
többször kerüljön sor szóbeli számonkérésre, félévente minimum egyszer. A nevelők a tanulók
tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján
végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez; emellett a pedagógus döntése alapján figyelembe veszik azt is, hogy milyen
a tanuló képességeihez mért teljesítménye.
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6. A számonkérés legyen rendszeres (havonta egy), megbízható és érvényes. A folyamatosság
szintén fontos, hogy nyomon követhető legyen a tanuló fejlődése. A szóbeli és az írásbeli
számonkérés legyen arányban egymással.

7. A tanulóknak minden órán számítaniuk kell arra, hogy az adott tantárgyban szerzett
ismereteikről számot adjanak. Az értékelésnek minden esetben a tanulás, a tudás minősítésére
kell irányulni és nem a tanuló személyére. Az értékelésben mindig jelenjen meg a fejlesztő,
nevelő szerep.

8. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:


Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak
szöveges értékelést alkalmazunk. A pedagógus negyedévente értékeli a tanulók
teljesítményét.



Az első és a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét
szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől
függően a következő lehet:





KIVÁLÓAN MEGFELELT



JÓL MEGFELELT



MEGFELELŐEN TELJESÍTETT



FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL

Második évfolyamon év végén, valamint az harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.

9. Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 2. évfolyamon félévkor a tanulók munkáját
az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével minősítjük.

10. A 2. évfolyamon év végén 3-8. évfolyamon a félévi és az év végi értékelést az adott félév során
szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján végezzük el. Az egyes
tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
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11. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. Pirossal jelöljük a témazárók eredményeit,
feleletet, röpdolgozatot kék színnel, zölddel a negyed évente rögzített órai munkát, amely
magában foglalja a felszerelés meglétét és a házi feladatok elkészítését, ezen kívül az önálló
felkészülést, gyűjtőmunkát. A piros jegyek értéke duplán számít. Az év végi értékelésnél az
egész év során szerzett érdemjegyeket vesszük figyelembe. A fél évi és év végi értékelés során
átlagot számolunk, ettől a pedagógus egyéni mérlegelése alapján eltérhet. A felfelé kerekítés
lehetőségének alsó határa 1,5, 2,5, 3,5, 4,5.

12. A számonkérés formái:






Szóbeli
-

összefüggő szóbeli felelet, feladatmegoldás

-

több kérdésre adott néhány mondatos felelet

-

beszámolók, kielőadások

-

előadások, prezentációk

Írásbeli
-

rövid írásbeli felelet, feladatmegoldás

-

témaközi felmérők

-

feladatlapos számonkérés

-

témazáró felmérők

-

különböző célú (pl. év végi) felmérések

gyakorlati
-

önálló megfigyelések, kísérletek leírása, végrehajtása

-

önállóan készített munkadarabok

-

készségtantárgyakon bemutatott gyakorlatok, előadások

-

csoportmunka

13. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi,
és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
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14. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény
0-32 %:
33-49 %:
50-74 %:
75-89 %:
90-100 %:

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

15. Másodiktól-nyolcadik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve harmadiktólnyolcadikig a félévi értesítőben a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek
minősítésre:
-

második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret,
rajz, technika, ének, testnevelés, erkölcstan

-

harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan

-

negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan

-

ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, történelem, természetismeret, hon- és népismeret, ének-zene, rajz,
technika, testnevelés, erkölcstan

-

hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, történelem, természetismeret, hon- és népismeret, ének-zene, rajz,
technika, testnevelés, erkölcstan

-

hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv,
történelem, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, rajz, ének, technika,
testnevelés, erkölcstan
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-

nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv,
történelem, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, rajz, ének, technika,
testnevelés, erkölcstan

13. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy
adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus
nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az
osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.

VIII. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK,
SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK

1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
2. Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A magatartás félévi és év
végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell
jegyezni.
3. Iskolánkban a havi magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
 kötelességtudó, feladatait teljesíti;
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
 tisztelettudó;
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik;

84





az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
 nincs írásbeli intője vagy megrovása.
c) Változó (3) az a tanuló, aki.
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
 feladatait nem minden esetben teljesíti;
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik
 osztályfőnöki intője van.
d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.
4. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
5. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első - nyolcadik évfolyamon a példás
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
6. Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek vagy a
tanuláshoz, iskolai tevékenységhez való hozzáállása alapján a nevelőtestület véleménye alapján
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
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osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell
jegyezni.
7. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
 munkavégzése pontos, megbízható;
 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
 a tanórákon többnyire aktív;
 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
 taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Változó (3) az a tanuló, akinek:
 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
 feladatait többnyire nem végzi el;
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
8. Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességihez mérten
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példamutató magatartást tanúsít,



vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,



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



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



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

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


szaktanári dicséret,



napközis nevelői dicséret,



osztályfőnöki dicséret,



igazgatói dicséret,



nevelőtestületi dicséret.

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


szaktárgyi teljesítményért,



példamutató magatartásért,



példamutató szorgalomért,



kiemelkedő tanulmányi eredményéért,



kitűnő tanulmányi eredményért,



valamint az utóbbi négy dicséret bármilyen kombinációjáért dicséretben részesíthetők.

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kiemelkedő (alsó tagozaton 4,7 feletti,
felső tagozaton 4,5-es átlag feletti) eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat
kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
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f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
10.A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni és az iskolai
dokumentumokba a törvényi szabályozásnak megfelelően be kell jegyezni.
11.Azt a tanulót, aki


tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a házirend előírásait megszegi,



vagy igazolatlanul mulaszt,



vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni.

12. Az iskolai büntetések formái:


szaktanári figyelmeztetés;



napközis nevelői figyelmeztetés;



osztályfőnöki figyelmeztetés;



osztályfőnöki intés;



osztályfőnöki megrovás;



igazgatói figyelmeztetés;



igazgatói intés;



igazgatói megrovás;



nevelőtestületi figyelmeztetés;



nevelőtestületi intés;



nevelőtestületi megrovás.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a
vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
13. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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IX. AZ OTTHONI ÉS NAPKÖZIS FELKÉSZÜLÉS RENDJE, ELVEI, KORLÁTAI

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:


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



a házi feladat tartalmával illeszkedjen a tanórán elindított folyamathoz, legyen
előkészített és egyértelmű, nehézségi fokát tekintve lehet differenciált, vagy feleljen
meg a csoportra jellemző átlagos nehézségi szintnek.



Legyen tekintettel a tanulók pihenésére, regenerálódására, családi életre, hétvégén és
szünetekben biztosítsa a gondtalan kikapcsolódást.



az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra) csak a
szokásos mennyiségű írásbeli és szóbeli házi feladatot kaphatják, a hosszabb tanítási
szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;



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



a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon egy osztállyal
legfeljebb három, témazáró dolgozat, félévi és év végi felmérő esetén, egy napon csak
kettő dolgozat iratható.



A témazáró dolgozatok, félévi és év végi felmérők várható idejéről a pedagógusnak
legalább a dolgozatot megelőző órán tájékoztatni kell a tanulókat.

89

X. ISKOLAI PROJEKTEK, JÓ GYAKORLATOK

A projektek és jó gyakorlatok részletes leírását a projektdokumentáció tartalmazza.
1. Iskola szintű projektek
- Koppány-nap: Célja a hagyományok átörökítése, identitástudat kialakítása. A projekt
megvalósítása során, saját tapasztalatok által, élményt nyújtva ismerkedjenek meg a tanulók a helyi
népi mesterségekkel, népi játékokkal, a községhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal. A
megszerzett ismeretek épüljenek be a tanulók mindennapjaiba, hozzájárulva az erkölcsi
neveléshez, a hagyományőrzés megteremtéséhez, a nemzeti öntudat építéséhez. A közösen végzett
tevékenységek során alakuljon a közösségérzés, az egymás elfogadása, megsegítése. Nyíljon
alkalmuk arra, hogy olyan idős emberekkel találkozzanak, akik még tudnak a népszokásokról,
népviseletről, mesterségekről mesélni és bemutatni. Célunk a gyerekek megismertetése,
érdeklődésük felkeltése a helyi hagyományok iránt. Fejlődjön a gyerekek kézügyessége,
ritmusérzéke, a külső világ tevékeny megismerése kapcsán szociális, együttműködő, érzelmi és
testi képessége.
Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális
kultúra, technika, testnevelés
- Egészségnevelési projekthét: Legfőbb célja az egészség – mint az élet meghatározó eleme –
alapjainak megismertetése, az egészséges életmódra történő céltudatos nevelés, az elsajátított
ismeretek mindennapi alkalmazása. A gyermekek tanulják meg, hogy saját egészségükért nekik is
felelősséget kell vállalniuk. A gyermekekben és rajtuk keresztül a családjukban is alakuljon ki az
igény az egészséges életvitelre. Ismerjék meg a szabadidős sportokat, tevékenységeket és aktívan
vegyenek részt bennük. Egészségtudatos magatartást alakítsanak ki. Legyen igényük majd felnőtt
korban is egészséges táplálkozásuknak és életmódjuknak megteremtésére.
Ismerkedjenek meg egészséges ételekkel, italokkal, az egészséges táplálkozás szokásaival, illetve
az étkezési szokásokkal. A gyerekek tudatosítsák magukban a saját testük ápolásával, védelmével
kapcsolatos tudnivalókat. Különböző egészséges sportok megismertetésével próbáljuk kielégíteni
fokozott játék- és mozgásigényüket.
Együttműködés területei: környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés, technika,
magyar nyelv és irodalom
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- Farsangi projektnap: A program célja, hogy a gyermekek ismereteket szerezzenek a farsangi
népszokások sokféleségéről, ismerjenek meg farsangi hagyománykörhöz tartozó verseket,
kikiáltókat, dalokat, készítsenek álarcokat, maskarákat. Célunk volt továbbá, hogy a tevékenységen
alapuló élménypedagógia révén fejlődjön kreativitásuk, problémamegoldásuk, valamint az átélt
élmények hozzájáruljanak a közösségi érzés erősítéséhez.
Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika, rajz és vizuális kultúra,
hon-és népismeret
- Húsvétváró projektnap: A program célja, hogy a gyermekek vegyenek részt a húsvéti ünnepkör
mélyebb megismerésében, az ünnepi hangulat megteremtésében. Bővítsék ismereteiket a húsvéti
ünnepkörhöz tartozó népszokásokkal és hagyományokkal, legyenek részesei egy sikerélményt
nyújtó programsorozatnak. Célunk továbbá a közös tevékenységen alapuló élményszerzés
megteremtése, mely hozzájárul a közösség összetartozásának, a tanulók identitásának és
lokálpatriotizmusának erősítéséhet. Legyen igényük a népi hagyományok mélyebb megismerésére,
annak megőrzésére, váljon motiváló hatásúvá a közösen végzett tevékenységek sorozata.
Alakuljon ki a gyermekekben a tudás iránti vágy, szerezzenek olyan ismereteket, képességeket,
kompetenciákat, melyek hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz.
Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális
kultúra, technika, testnevelés

2. Osztályszintű projektek
- Honismereti projekthét: Célja a magyarság történelmének, kultúrájának megismerése, kiemelt
tekintettel a török korra. Földrajzi fogalmak, jelenségek megismerése természetjáró túrák-,
rendhagyó ismeretszerzési módok során. Adott témában való tudás elmélyítése: pl történelem,
technika, zene, stb. Az egyén- és közösség formálása, együttműködés megtanulása. A település
múltjának, hagyományainak, környezeti értékeinek alaposabb megismerése. Újszerű tanulásitanítási stratégiák megismerése, elsajátítása, kipróbálása. Különböző szaktárgyak és tudományágak
közötti kapcsolat megteremtése. Résztvevő a 6. osztály.
Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális
kultúra, technika, testnevelés, ének-zen
3. Jó gyakorlatok
- DACOLJ szövetség: A szövetség célja a gyerekek, a szülők, a pedagógusok, a védőnői-és
gyermekjóléti szolgálat, valamint külsős önkéntesek bevonásával olyan program közös
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megtervezése és megvalósítása, amely felhívja a gyermekek figyelmét a rájuk leselkedő
veszélyekre. Bemutatja a drog, az alkohol, cigaretta és a túlzott online jelenlét veszélyeit és káros
hatásait, valamint alternatívát kínál más pozitív hatású szenvedély kialakítására.
Együttműködés területei: biológia, testnevelés, osztályfőnöki
- Vállalkozási ismeretek: Célja vállalkozási és gazdálkodási ismeretek tanítása helyi termék
előállításán keresztül. Elsődleges célja olyan termékek előállítása, melyek a háztartásban fellelhető
alapanyagokból állíthatók elő (savanyúság, lekvár, aszalt zöldség és gyümölcs, kolbász, gyertya,
szappan) ezáltal a foglalkozás a mindennapi életre nevel. A termékek előállítását tervezőmunka és
az adott témához kapcsolódó ismeretfeldolgozás előzi meg, majd a második szakasz a termék
előállítása, csomagolása. Ezután a gyerekek gazdaságossági számításokat végeznek és egy
piacképes árat alakítanak ki, majd a folyamat végén értékesítik a termékeket. Megvalósító a 7.
osztály.
Együttműködés területei: matematika, technika, rajz és vizuális kultúra, osztályfőnöki
- Paprikázás: A játék célja a kimondottan Törökkoppányra jellemző, feledésbe merült népi játék
hagyományainak felélesztése, beépítése a testnevelés tananyagba. Ismerkedjenek meg a helyi népi
játékokkal, a községhez kapcsolódó hagyománnyal, mely által fejlődik identitásuk. Cél a játék
alapvető technikai és taktikai elemeinek megismertetése, csapatszellem, egymásra utaltság,
együttműködési készség fejlesztése, bajnoki rendszerű versenyek szervezése. Kapcsolódó terület:
testnevelés.
- Óvoda-iskola átmenet: Cél egy egységes szemlélet kialakítása a hatékony megsegítés érdekében.
Kapcsolattartási formák meghatározása az óvodákkal, valamint a bizalom, elfogadás, szeretet
erősítése az intézmények és a családok között. A gyermekbarát környezet kialakítása az iskolában,
ahol a gyerekek szeretetteljes légkörben felszabadultabban, magabiztosabban tevékenykedhetnek.
A kudarcmentes iskolakezdés megteremtése, ami által a kisgyermek örömmel, tele kíváncsisággal
kezdi meg első osztályos tanulmányait
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XI.TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK,
A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI

Az intézményvezető május 15-ig közzéteszi a választható foglalkozások jegyzékét, melyet a
nevelőtestülettel közösen állít össze a humán erőforrások figyelembe vételével. A szülők május 30ig dönthetnek arról, hogy a következő tanévben mely tanórán kívüli foglalkozásokra szeretnék
gyermeküket beíratni. A szülő aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy gyermekét járatja a
kiválasztott foglalkozásokra. A tanulók számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A
szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
1. Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának
megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
A szülők és a tanulók részére kínált szakköreink:


Kézműves



Labdarúgás



Informatika



Matematika



Röplabda



Íjászat



Aerobic



Természetjáró



Angol



REAL- vállalkozói ismeretek

2. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
gyengék felzárkóztatását az egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
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és felzárkóztató foglalkozások segítik. Meghirdetjük matematika, magyar nyelv és angol nyelv
tantárgyakból.
3. Délutáni foglalkozás
A napközis és a tanulószobai foglakozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközis
foglalkozásra tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor
kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni
elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden felügyeletre szoruló tanulót
felvesz.
Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési
törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,


akiknek mindkét szülője dolgozik,



akiket szülője egyedül nevel és a gyerekek felügyelete nem megoldott,



akik nehéz szociális körülmények között élnek,



akik halmozottan hátrányos helyzetűek,



akik gyenge tanulmányi eredményt értek el.

A tanórán kívüli, szabadon választott foglalkozások meghirdetésekor minden foglalkozás mellett
megjelöljük az oktató pedagógus nevét is. A szülők és a tanulók ennek ismeretében dönthetnek
arról, hogy melyik foglalkozásra íratják be gyermeküket.

XII. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK
ELVEI

1. Csoportbontások
A csoportbontások célja, hogy kisebb csoportokban dolgozva a pedagógusnak több ideje jusson
egy-egy tanulóra, hatékonyabb legyen az ismeretek feldolgozása. Így több idő jut a kommunikációs
készségek fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására, az ismeretek elmélyítésére.
Informatika tantárgy esetében a gépállomány korlátozott száma is indokolja a csoportok
kialakítását. Erkölcstan oktatás esetén a csoportokat felekezeti hovatartozás szerint bontjuk meg a
szülői igényeknek megfelelően.
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A csoportbontások elvei:
A hagyományos osztálystruktúrát bontjuk a 25 fő feletti osztályoknál úgy, hogy az egy csoportba
kerülő tanulók száma ne haladja meg a 14 főt. A csoportokat a tanulók képességei, adott
tantárgyból elért eredményei alapján választjuk szét lehetőséget biztosítva az év közbeni
változtatásokra. A választott tanórai foglalkozások csoportbontásai és tantárgyi párosításai:


Informatika – technika



Angol nyelv – matematika



Erkölcstan – hit- és erkölcstan

A szabadon választható foglalkozások esetében nívó és felzárkóztató foglalkozások keretében
biztosítunk lehetőséget a tehetséggondozásra és a hiányosságainak pótlására, az ismeretek
kiegészítésére.
2. Foglalkozások szervezésének elvei
Az iskola igazgatója minden év május 15-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz kapcsolódó,
azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját. A tanulónak joga, hogy nem
kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és járjon. Iskolánk az idegen nyelv, magyar
nyelv, informatika, matematika, természetismeret, technika és testnevelés tantárgyhoz
kapcsolódóan biztosít kiegészítő, tanórán kívüli foglalkozásokat.
Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől
kezdődően, amelyben a gyermeke a 14. életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolja. A
foglalkozásválasztás egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni csak rendkívüli,
kivételes esetben lehet (egészségügyi problémák, súlyos és tartós tanulmányi eredményromlás,
családi ok) igazgatói engedéllyel. A tanulónak a hiányzását a kötelező tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások esetében is a házirendben rögzített módon és a határidő betartásával kell igazolni.
A szülői igények felmérése után az iskolatitkár összesíti az egyes tanórán kívüli foglalkozásokra
összegyűlt gyerekek számát. A 10 fő tanulólétszámot meghaladó foglalkozások a következő
tanévben elindulnak.
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XIII. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK

1. Egészségnevelés elvei
„ Az egészség nem minden,
de egészség nélkül minden semmi”
Schopenhauer
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást
szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket
felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. A műveltségterület kiemelt célja, hogy a
rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, ennek révén a tanuló
élethosszig tartó egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálódjon. Ehhez arra van szükség,
hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások
szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Kiemelten fontos feladat
a motoros tevékenységen keresztül a tanulóközpontú személyiségfejlesztés. Fejleszti a tanulók
személyes készségeit, képességeit, az önismeretet, önkontrollt, a szabálykövető magatartást, a
küzdeni tudást, erősíti a stressz- és monotónia-tűrést. Gazdagítja a társas készségeket, az
együttműködést, lehetővé teszi a közösségi sikerek együttes megélését.
Az intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztésnek az a célja, hogy a gyerekek
egészségi állapotában kedvező irányú változásokat indítson el, ráirányítsa a figyelmet a preventív
magatartás fontosságára és a tanulók belső igényévé váljék egészségük védelme érdekében
kialakított életmódjuk.
A műveltségterület kiemelt céljai:
-

mozgáskészség, fitnesz és edzettségi állapot fejlesztése

-

motoros készségek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése

-

testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése

-

szabadidős-, diák-, és versenysportban való részvétel

-

személyiségfejlesztés, szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése

-

preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése

Iskolánk egészségfejlesztési programja úgy készült, hogy a feladatok tartalmazzák a
tanulásszervezési kereteket és a módszereket is. A program megvalósításakor számítunk a szülők,
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az iskolaorvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat és a rendőrkapitányság ifjúságvédelmi
munkatársának együttműködésére.
2. Környezeti nevelés elvei
„Csak egy Földünk van”

A természettudományi nevelés beágyazódik a komplex iskolai személyiségfejlesztési folyamatba.
Ennek feltétele az iskola és azon kívüli tanulási környezet változatossága, az információforrások
és interakciók sokfélesége, az önálló cselekvő tanulás lehetősége. A természettudományi nevelés
a tanulót aktív szerepvállalásra, a fenntarthatóságot támogató, önmagáért és a közösségért felelős
életmód kialakítására készteti.
Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi
környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember
felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e
környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel kapcsolatos
magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős
személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget,
hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív
érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. Olyan tudást kell kiépítenünk, amely segíti a természetitechnikai környezetünk megismerését, és olyan cselekvésre késztet, mely hozzájárul a környezettel
való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához.
A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti nevelés
rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való
megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosszig tartó
folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda, más
intézményes és intézményen kívüli terület).
A természettudományok fejlődésének jellemzőit és módszereit az iskolai oktatás és nevelés során
is figyelembe kell venni. A tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és
kísérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, a modellalkotás lényegével.
A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre hatnak,
mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi természetitársadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek globális
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összefüggéseit. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok
természettudományos műveltségen alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Cél, hogy a
tanulók felkészüljenek az aktív, felelősségteljes állampolgári szerepvállalásra. Az aktuális
problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a gyermekekben a jövő iránti erkölcsi
felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, akik a természetes és a társadalmi környezet
szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak együtt
élni, életvitelüket harmonikusan tudják vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell
gyökereznie.
A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az
együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a
társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése.
A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti nevelésnek
a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás képességének
kialakítása, fejlesztése.
Ahhoz, hogy a tudás személyessé váljék, a tudásrendszereket a tanulók igényeihez, életkori
sajátosságaihoz, képességeihez és gondolkodásmódjuk sokszínűségéhez kell igazítani. A
természettudományi tudás érvényességének és működőképességének feltétele a rendszerszerűség.

2.1.A környezeti nevelés színterei iskolánkban
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
Tanórán:
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat.
Az óra jellege határozza meg, hogy melyik témát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a
hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások. A szemléltetés hagyományos audiovizuális
lehetőségeit használjuk elsősorban, de törekszünk az informatikai lehetőségek kihasználására is.
Mivel iskolánk közel a természethez fekszik sokszor élő szemléltetést alkalmazunk tanórákon is.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk
szerint csak így lehet csak okosan átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.
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Nem hagyományos tanórai keretben
- Projektek és témanapok bevezetésével minden évfolyamon körbejárunk egy-egy problémakört,
témát kinek-kinek az érdeklődése szerint.

Tanórán kívüli programok


A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontos téma
(Kaán Károly Verseny, Herman Ottó Verseny).



Különböző akciókban veszünk részt:


Megemlékezünk jeles alkalmakról (Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap)



Részt veszünk pályázatokon



Szakköri keretben Koppány-víz vizsgálatot végzünk



Évente rendezünk túrákat és akadályversenyeket meghatározott témákban. Az egész iskola
részvételével diákjaink megismerik a közvetlen környezetüket, hagyományainkat,
értékeinket.

Erőforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, a szülőkkel, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló
együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.
Az iskolánknak a következő tanévben ki kell dolgoznia részletesen is az iskolán belüli és kívüli
kapcsolatrendszerét.
1. Belső személyi erőforrások
 Pedagógus:


tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti ezeket,
tanmenetében jelöli, tanmenetéhez tartja magát



odafigyel példamutató magatartására



részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében stb.
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 Diák:


részt vesz a környezeti nevelési programokon



magatartásával, aktív részvételével elősegíti a környezeti nevelési célok megvalósulását
stb.



vigyáz környezetére és figyelmezteti társait a kulturált magatartásra



Ebben kiemelt szerepe van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek,
valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulóknak.

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:


tartsák be ők is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is előírt
szabályait,



csökkentsék a felesleges papírfelhasználást



folyamatosan gyűjtsék a papírhulladékot és a kifogyott nyomtatópatront



munkavégzésük, életük legyen példamutató



használjanak környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket (ezek
felkutatása és beszerzése az iskolatitkár feladata)



vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szükség van a
segítségükre

2. Külső személyi erőforrások
 Szülők:


erősítsék gyermekükben a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván



segítsék, hogy az elsajátított viselkedési formákat otthon is alkalmazzák a tanulók

Fenntartó:


Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető
legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.

 Hivatalos szervek:


ellenőrizzék, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működike az iskola



Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.
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3. Anyagi források
A szükséges anyagi erőforrások megtervezése a költségigényes tanulásszervezési módoktól az
épület környezetbarát módon való működtetésének feltételeiig mindenre terjedjen ki.
Azokat a környezeti nevelési programokat és célokat, melyeket a kötelező tanórai (hagyományos
és nem hagyományos) keretekbe építünk be, a fenntartó támogatja. Az iskolai költségvetésből
minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a környezetbarát és kulturált környezet
megteremtését, valamint a környezetkímélő működtetést szolgálják.
Az iskolai alapítvány támogatja a tanulók tanulmányi kiránduláson, nyári táborban való részvételét.
A környezeti nevelési program céljainak megvalósításához többféle támogatási forrást vehetünk
igénybe:
 Állami források: OM pályázatai, közös pályázat, pl. erdei iskolák támogatása.
 Nemzetközi források: működési támogatás, magánalapítványi, EU-s támogatások
 Magánforrások: alapítványok, szponzorok
 Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel, megtakarítások

Célok és feladatok

Környezet és természetvédelem
Cél
Feladat
A környezettudatos, a környezetért felelősséget A
tanórákon
a
környezetés
érző, a természettel harmóniára törekvő tanulók természetvédelemmel kapcsolatos területeket
kibocsátása az iskolánkból. A környezetvédelmi feldolgozzuk, különös tekintettel:
problémákkal
kapcsolatos
érzékenység
- a természet és benne az ember
kialakítása, a természet szeretetére nevelés.
harmóniájának megőrzésére, fenntartására
- a természeti, az épített, a társadalmi
környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer
(érzelmi, értelmi, erkölcsi, esztétikai)
megalapozására
- a globális összefüggések megértésére
az
alternatív,
problémamegoldó
gondolkodás elsajátítására
- a létminőség választásához szükséges
értékek megmutatására
- a természet, az élet, a biológiai sokféleség
jelentőségének megértetésére.
Alsó tagozaton a tantárgyi ismeretek többségében
integrálódnak a környezeti nevelés elemei. A
felső tagozaton főként a természetismeret,
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biológia, földrajz és technika órákon történik
környezeti nevelés.
Fejlesszük a tanulók önálló ismeretszerzési
képességét – megalapozva az élethosszig tartó
tanulást. A fenntartható fejlődéshez szükséges
kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
A témanap célja a közvetlen környezetünk
növény- és állatvilágának, tárgyi emlékeink
megismertetése, értékeink óvása, a társadalom
fenntartható fejlődése.
A környezeti projekt célja az önállóság
fejlesztése, a kreativitás kibontakoztatása, az
identitás erősítése.
Az iskola rendezett környezetével érjük el, hogy
a kiegyensúlyozott, tiszta és harmonikus
környezet iránti igény kialakuljon. Szelektív
hulladékgyűjtésre szoktatás.

Szakkönyvek, folyóiratok, videó anyag és CD-k
beszerzése.
Internet-hozzáférés biztosítása.
Évente egy alkalommal minden évfolyamon
témanapot tartunk projekt módszerrel a
környezeti nevelés témakörében. Ezek időpontját
az éves munkatervben, témáját az évfolyamok
tantárgyi tanmeneteiben rögzítjük. A projekt
során készített tárgyakat kiállítjuk.

Az iskolában és környékén rendezett környezetet
alakítunk ki és tartunk fenn a tanulók aktív
bevonásával. Szelektív hulladékgyűjtés a
termekben. Folyamatos a veszélyes hulladék
gyűjtése és évente egyszeri a papírgyűjtés.
A diákönkormányzat
tisztasági
versenyt
működtet.
A természetjáró szakkör résztvevői ismerjék meg Biztosítjuk a szakkör működéséhez szükséges
a Koppány-völgy természeti és épített értékeit, eszközöket.
fejlődjön
a
problémaérzékenységük,
problémamegoldó képességük.
Az évenkénti túráinkon fejlesztjük a társas Évente 2 alkalommal, ősszel és tavasszal
együttműködést, erősítjük a konfliktuskezelés kirándulásokat szervezünk a környékre.
készségeit.
Túranap keretében akadályversenyen adjanak Környezeti akadályversenyt bonyolítunk le az
számot a tanulók környezeti ismereteikről.
őszi túra keretében.
A tanulmányi kirándulások alkalmával a távoli Évente egy alkalommal tanulmányi kiránduláson
környezetünk természeti és tárgyi emlékeit vehetnek részt tanulóink. A közvetlen
ismertetjük meg a tanulókkal.
környezetük
természeti
értékeinek
megismertetése,
környezettudatos
szemléletformálás.
Országos és regionális, környezeti témájú Kapcsolódunk a környezeti neveléssel foglalkozó
pályázatokban, akciókban veszünk részt az pályázatokhoz, akciókhoz.
együttműködési
készség
fejlesztése,
ismeretbővítés, kapcsolatépítés és az iskola
hírnevének öregbítése céljából.
A természet iránti felelősségtudat elmélyítése
Megemlékezünk a Madarak és fák napjáról és a
Föld napjáról.
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Hagyományőrzés
A térség néphagyományainak, szokásainak ápolása és megőrzése.

Feladatok:
a.) Felkutatjuk és megismerjük a Koppány-völgye néphagyományait, szokásait.
b.) Gyermekjátékokat, mondókákat, helyi jellegű népi táncokat sajátítanak el tanulóink. Helyi
gyűjtésű népdalokat tanulunk.
c.) A környezetben fellelhető anyagok felhasználásával díszeket, használati tárgyakat és népi
játékokat készítenek a kézműves szakkör tagjai.
d) Részt veszünk a községi hagyományőrző rendezvényeken (pl. Szüreti felvonulás, Idősek napja,
Falunap), valamint partnerként közreműködünk a Húsvétváró és a Koppány-napi rendezvényeken.
e.) Biztosítjuk a hagyományőrző néptánc csoport működését.
f.) Működtetjük a kézműves szakkört.
g.) Hatodik évfolyamon is folytatjuk a hon- és népismeret oktatását, ahol néprajzi ismereteket
közvetítünk.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek
1. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek szervezési
formája lehet
 hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve
 nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (tantárgyközi) foglalkozásokat öleli fel, s
mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szempontjából (pl. projektmódszer,
témanap) Ezek olyan tanulásszervezési formák, amelyeknek éppen az egyik meghatározó
jellege, hogy nem tanórakeretben történnek.
 Témanap
 Jeles Napok: Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Föld napja.
 Nem a tanteremben tartott óra, terepgyakorlat
 Tanulmányi kirándulás
 Versenyek
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 Szakkörök
 Akadályversenyek, túrák
 Hulladékgyűjtés
 Kiállítás
Módszerek
 kooperatív tanulási technikák


projektmódszer



közösségépítés



terepgyakorlati módszerek



művészi kifejezés



játékok

Taneszközök
 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, mesekönyvek,
játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, dokumentumfilmek, diasorozatok,
plakátok.
 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók.
 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz szükséges
eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.).
 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.)
 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez (papír,
ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.)
 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési célkitűzéseihez (pl.
megfelelő szerszámok)
Iskolai környezet
Az iskolai környezet is jelentős hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására. Meg
kell próbálni olyan körülményeket létrehozni, mely lehetővé teszi, hogy a gyerekek örömmel
érkezzenek az iskolába, úgy érezzék, hogy az iskola értük van. Mi az, amit változtatni szeretnénk:
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 Legyenek az iskolában megfelelő termek, helyiségek, ügyeljünk a világosságra és a megfelelő
hőmérsékletre.
 Virágos kert, sziklakert létrehozása, melyet a gyerekek szívesen gondoznak.
 Hulladékkezelés: Szervezhetünk az iskolában szelektív hulladékgyűjtést, papírgyűjtést.
 Energiagazdálkodás,

vízgazdálkodás:

nyílászárók

és

a

tető

megfelelő

szigetelése,

energiatakarékos izzók beszerelése, víztakarékos WC tartályok felszerelése, takarékos fűtés.
Persze fontos, hogy a gyerekek is figyeljenek oda, hogy a villanyok le legyenek kapcsolva ott,
ahol nem tartózkodnak, a csapok megfelelően legyenek elzárva stb.
 Pedagógusok, iskola dolgozóinak példamutató magatartása (tartsák be ők is a hulladékkezelés,
energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is előírt szabályait, a takarítók ügyeljenek a
hulladékkezelésre, gondnok, technikai dolgozó munkavégzése, élete is legyen példamutató stb.
 Étkezés: terítés, étkészlet anyaga, minősége, kulturált étkezés szokásai (asztalnál ülve, csendben,
az ételt megköszönve, gyerekek is részt vehetnek a terítésben, segíthetnek a tálalásban stb.)
 Szünetekben szellőztetés, minél többet legyenek a gyerekek az udvaron stb.
 Az iskolai játszótér felújítása, felszerelésének bővítése.
Kommunikáció
1. Iskolán belül
 Tanárok–iskolavezetők, tanárok–tanárok: előre kiírt és rögtönzött értekezletek, faliújság,
megbeszélések,
 Diákok–tanárok: faliújság, diákönkormányzat, osztályfőnökök tájékoztatása,
 Diákok–diákok: faliújság, diákönkormányzat
 Iskola–szülők: szülői értekezletek, levélben való tájékoztatás, nyílt nap, szülőkkel közös
programok
 Iskola–fenntartó: iskolagyűlés
 Iskola–partnerek: nyílt programok, levélben való tájékoztatás.
2. Külső (helyi és országos média)
 Település újsága, önkormányzat faliújsága, nyílt programok.
 Országgal: TV, rádió, újságok, internet.
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A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempontjai:
Egyes tanulók esetében
 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása
 a szociális képességek alakulása
 a beállítódások és értékorientáció fejlődése
 a csoporthelyzet megismerése
 a konfliktuskezelés módjai
Osztályközösségek esetében
 a csoportviszonyok alakulása
 a közvélemény, a morális gondolkodás változása
 az informális kapcsolatrendszerek alakulása
 a tevékenységrendszer megismerése

XIV. ÖKOISKOLAI PROGRAM
„ A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)
„Környezetről, környezet által, környezetért”
A környezeti nevelés beépül szinte valamennyi tantárgyba, így átszövi az iskolai életünk
mindennapjait. A megfelelő ökológiai kultúrát képviselő életvitel kialakításához nem elegendőek
pusztán elméletben, hagyományos tanórai környezetben átadott értékek, ki kell vinnünk a nevelésioktatási tevékenységet a valóságos környezetbe.
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Ennek érdekében szerteágazó kapcsolatrendszert kell kiépítenünk minden már meglévő és minden
lehetséges partnerrel.
A szülőkön, faluközösségeken, civil szervezeteken átívelő hálózat ez, melynek általunk elképzelt
középpontjában iskolánk áll. A benne folyó környezeti nevelés a jövőre irányul, a jövő kihívásaira
való felkészítés a jelen nehéz körülményei között. Tanulóink szellemileg és érzelmileg is nagyon
fogékonyak a környezeti gondokra.
Hisszük, hogy nevelésük hatékonysága az őket körülvevő környezeti tényezők összhangjától függ.
A szép természeti környezet harmóniában a beépült történelmi, épített környezettel, adott. Ezt
egészíti ki a közös cél érdekében egységesen fellépő társadalmi környezet. Valljuk, hogy csak
széleskörű összefogással, együttműködve tudunk környezetükért felelős, elemző és értékelő
magatartásra képes, környezettudatosan élő nemzedéket nevelni.
Céljaink:
Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását
és a társadalmak fenntarthatóságát.
 A közvetlen környezet védelme, megőrzése
Célunk, hogy a tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a
környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; a
környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban
a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon
meghatározóvá. Ezen a területen lehetőségük nyílik személyes tapasztalatok gyűjtésére az
együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén is.
 Pozitív jövőkép kialakítása
Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük a bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti
harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív
érzelmi viszonyulások megerősödését.
 Globális környezeti problémák megismertetése
Megismertetjük tanulóinkkal azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként
bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Szeretnénk elérni, hogy konkrét hazai
107

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit.
 Egészség és környezet kapcsolatának megismertetése
A környezeti nevelés azáltal válik teljessé, hogy kiterjed mind a testi, mind a mentálhigiénés
egészség területére, a pszichés egyensúly és harmónia létrejöttének nevelési lehetőségeire. Ezt
szolgálja az iskola orvosi és védőnői kapcsolat, valamint az iskolai Dacolj program.
 Együttműködés a faluközösséggel
Iskolánk olyan települési környezetben működik, ahol a községi önkormányzat nagy hangsúlyt
fektet a fenntartható gazdálkodásra. Iskolánk tanulói rendszeresen bekapcsolódnak minden ilyen
jellegű programba.
 Együttműködés egyházakkal
Nagyszerű lehetőséget jelent a katolikus egyházzal fennálló jó munkakapcsolat erősítése, Imre
atya által, aki a Törökkoppány monográfia szerzőjeként aktívan bekapcsolódhat a környezeti
nevelésbe.
 Együttműködés civil szervezetekkel
Völgy Hangja Egyesület
Ijász Vadásztársaság
Összegezve
Környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti
kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; főleg:
összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és
viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás.
Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei,
hanem az iskolai élet minden területén (pl. iskola működtetése, gyerekek étkeztetése, táborok
szervezése).
-

a komplex, valós élethez közel álló szituációkat részesítjük előnybe az előre megtervezett,
irányított, tanulási formákkal szemben.

-

A passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, cselekvés közben történő
tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt.

-

A különböző tanulásszervezési eljárásoknál figyelembe vesszük az eltérő tanulási
szükségleteket, stílusokat, az együttműködést támogató technikákat. Az aktív,
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problémaközpontú, felfedező tanulás, az „out-door learning” hangsúlyos szerepet kap. A
fenntarthatóságra nevelés során a projektmódszert is alkalmazzuk
-

A tanítás napi gyakorlatában megjelennek a hétköznapi tevékenységek, a mindennapi
jelenségek megfigyelése és elemzése is.

-

Az iskola fenntarthatósággal kapcsolatos témanapokat, témaheteket is szerveznek.

-

Az intézmény épít a lakóhely természeti, épített környezeti és közösségi értékekeire (pl.
hagyományőrzés, kultúra). Az iskola iránymutató tevékenységet folytat a fenntarthatóság
terén a helyi közösség számára.

-

Az iskola pedagógiai gyakorlatában alkalmazkodik a különböző társadalmi csoportokból
érkező tanulók kulturális értékrendszeréhez, épít a hozott értékeikre.

Az intézmény működésének jellemzői:

-

Nyitott iskola: Az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakulnak, az iskola
nem csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is az ilyen jellegű
kapcsolatoknak.

-

Energiatakarékosság: Az iskola épülete, infrastruktúrájának kialakítása és az iskolai
működése energiatakarékos módon történik.

-

Hulladék-megelőzés: Az iskola a hulladékkezelés során a megelőzésre helyezzük a
hangsúlyt, ezzel csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét.

-

Inspiratív tanulótér: Az iskola külső-belső környezetét esztétikusan, az igényeknek, s a
funkcióknak megfelelően, az iskolában dolgozók és tanulók közösen alakítják.

-

Emberi kapcsolatok, kommunikáció: A pedagógusok figyelembe veszik a gyerekek
iskolával, tanítással kapcsolatos ötleteit, véleményeit. Nagy hangsúlyt fektetünk az emberi
kapcsolatok ápolására, minőségének megőrzésére, javítására, a kapcsolati hálók
működtetésére. A problémák megoldására csapatmunkát alkalmazunk és együttműködünk
a helyi civil szervezetekkel.

Sikerkritériumok
1.

A diákok környezettudatosan viselkednek az iskolában és az iskolán kívül is.

2.

A diákok képesek a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák komplex értelmezésére.
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A diákok rendelkeznek a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezettel kapcsolatos

3.

környezettudatos állampolgári magatartáshoz szükséges értékekkel, magatartásmintákkal,
életviteli szokásokkal és ismeretekkel.
4.

A diákok emberi kapcsolataira jellemző a tolerancia, az empátia és a másság elfogadása.

5.

A diákok osztálytermen és tanórán kívül is foglalkoznak a fenntarthatósággal.

6.

A diákok értéknek tekintik a biológiai, a társadalmi és a kulturális sokféleséget.

7.

A diákok nem csak a környezeti problémákkal vannak tisztában, hanem ismerik a
lehetséges megoldási módokat is.

8.

A diákok ismerik közvetlen környezetük környezeti problémáit és értékeit.

9.

A diákok képesek az élő természet tanulmányozására, annak károsítása nélkül.

10.

A diákok képesek együttműködési és konfliktuskezelési technikák alkalmazására.

11.

A diákok képesek a fenntarthatósággal kapcsolatos közös tevékenységeket együttműködve
megvalósítani.

12.

A diákok részt vesznek projektekben.

13.

A diákok aktívan részt vesznek az iskolában a fenntarthatósággal kapcsolatos
témanapokon, témaheteken.

A tanórai kereteket kiegészítő tanulásszervezési módok:
-

Erdei iskola: komplex tanulásszervezési forma. Integráns része a tanítási-tanulási
folyamatnak a szorgalmi időszakban. Az oktatás megszokott környezetétől eltérő
természeti környezetben folyik 5 napig. Folyamatos együttlétet jelent gyerek és pedagógus
számára, tehát tanulás és szocializáció egyszerre. Nem tanórákra tagolt, tantárgyi jellegű
tanulást jelent, hanem komplex ismeretszerzést. A program célja az adott erdő minél több
szempontú (természeti, társadalmi, szociológiai, kulturális, néprajzi stb.) megismerését
célozza meg. Minden tanévben biztosítjuk a mindenkori 7. osztálynak a részvételt egy 5
napos erdei iskolában, melyhez igyekszünk támogatókat szerezni.

-

Terepgyakorlat: A terepgyakorlat az ismeretszerzésre összpontosít adott megfigyelések,
vizsgálatok, kísérletek elvégzésével a természeti környezetben. A megismerő folyamat
része, így a tanórákkal egységben szervezzük meg és minden évben legalább kettőt
szervezünk. A terepgyakorlat célja alsóbb évfolyamokon a lakóhely megismerése, az
időjárás megfigyelése, mérések elvégzése. Felső tagozaton tájolási, tájékozódási gyakorlat,
növényhatározás, vízmintavétel, talajvizsgálat.
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-

Témanap, témahét: Egy adott téma köré szervezhetjük a napot, hetet. A témák
meghatározásánál a gyerekek ötleteit figyelembe vesszük. Összeállítja a kínálatot, melyek
közül a meghirdetett programok alapján aznapra saját óratervet készítenek a gyerekek az
érdeklődésüknek megfelelően. A nap/hét végén minden osztályközösség összejön a saját
termében, hogy értékeljék a napot/hetet, beszámoljanak a tanultakról.
Koppány

nap

és

honismereti

témahét:

A

lakóhely

történelmi

múltjának,

néphagyományainak megismertetése, a természettel összhangban élés lehetőségeinek
bemutatása.
Digitális témahét: A papírtakarékosság lehetőségei
Húsvétváró témanap: Hagyományápolás, népművészeti motívumok megismertetése.
-

Tanulmányi kirándulás: Célja főképpen a közösség és azzal együtt a személyiség
fejlesztése. A tanulmányi kirándulás során a tanulók kaphatnak különböző ismeretszerző
feladatokat, készülhetnek kiselőadással, végezhetnek gyűjtőmunkát, készíthetnek
megfigyeléseikről jegyzeteket.

-

Projekt: A célja mindig valamilyen kitűzött produktum létrehozása. Hosszabb időt vesz
igénybe, mindenki részese lehet a folyamatnak, az ötlet megszületésétől a lezárult folyamat
értékeléséig. A gyerekek ugyanúgy tagjai a projektcsapatnak, mint a pedagógusok. A
tervezéstől kezdve részt vállalnak a munkában. A részfeladatok megoszlanak, mindenki a
vállalt területet viszi, azért felelős.
Egészség projekt: Az egészséges életmód és az egészséges környezet összefüggésének
bemutatása
Környezet projekt: A Naturpark megismerése közelről, bemutatókert építése és gondozása
Farsang projekt: Jelmezek készítése és az újrahasznosítás lehetőségei

Tanórán kívüli programok


Természetvédelmi szakkörök (pl. iskolakert létrehozása, komposztáló működtetése,
madárvédelmi tevékenységek)



Önálló tanulói feladatok: jeles napok kapcsán egy-egy környezetvédelmi probléma,
témakör önálló kutatásra, feldolgozásra



Természetvédelmi nyári tábor szervezése, ha sikerül pályázatot találni



Környezetvédelmi programok, projektek: iskolazöldítés, jeles napok, helytörténeti munka
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Környezetvédelmi akciók: egy-egy helyi vagy globális környezeti probléma megoldására
szervezett akció



Zöld hírek megjelentetése az iskola kommunikációs eszközeiben (faliújság, iskolai
honlapon)



Kirándulások, túrák a helyi környezet megismerésére
Őszi túra: A Koppány-völgy egy jellegzetes tájrészletének megismertetése a tanulókkal a
természetjárás szabályainak elsajátítatása, a fizikai állóképesség növelése
Tavaszi túra: forrásaink és azok történetének megismerése
Tanulmányi

kirándulások:

Hazánk

tájainak,

nevezetességeinek

megismerése,

értékmegőrzés


Vetélkedők, tanulmányi versenyek

A környezetszépítéssel kapcsolatos feladatok:
Alsó tagozat:


az osztály előtti folyosó és az utcafront tisztán tartása, hulladék mentesítése, gondozása



szelektív hulladékgyűjtés külön edényben, ürítése a hetes feladata



az alsó udvar rendjének fenntartása, kinti játékok összegyűjtése,



a folyosó és a tanterem tisztán tartása, hulladékmentesítése



a bejárat előtti ágyások és a tér gondozása

Felső tagozat:


a felső udvar rendjének fenntartása, eszközök összegyűjtése



az iskola körüli utcafront rendszeres gondozása, hulladékmentesítése



szelektív hulladékgyűjtés külön edényben, ürítése a hetes feladata



a folyosó és a tanterem tisztán tartása, hulladékmentesítése



védnökség vállalása a templomkert/Bemutatókert egy részlete felett, annak
gyommentesítése, gondozása

A környezetvédelmi járőrszolgálat megszervezése a DÖK feladata.
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XV. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJA

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §
- ban meghatározottak szerint kell megszervezni.
Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:


a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán
való részvétellel,



iskolai sportkörben való sportolással,



kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott
igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken
való sportolással.

A köznevelési törvény által előírt 5 testnevelési órát a 2012/2013-as tanévtől 1. és 5. évfolyamon
felmenő rendszerben a következő bontásban kívánjuk megvalósítani:
1-2. évfolyamon 3+1+1 szerkezetben valósítjuk meg: 3 testnevelés, 1 tömegsport foglalkozás, 1
néptánc
3-8. évfolyamon: 3+2 szerkezetben: 3 testnevelés óra és 2 tömegsport foglalkozás.
Az úszás 2-5. évfolyamon a kerettantervben meghatározott órakeretben és a tömegsport órákon
valósul meg. . A NAT által 5-6. évfolyamra tervezett úszásórákat az 5. osztályra csoportosítjuk át.
Minden osztály tanévenként 18 foglalkozáson vesz részt. Ez mellett ezekben az órákban
biztosítunk időt a hagyományőrzésre (íjászatra, paprikázásra), szabadtéri sportokra, sportjátékokra
és a természetjárásra.
Két testnevelés óra kiváltható igazolt egyesületi tagsággal rendelkező, sportszervezet keretei között
szervezett edzéssel. Ebben az esetben a tanulónak csak a délelőtt szervezett testnevelés órákon kell
részt vennie. A tanulónak minden tanévkezdéskor le kell adnia az egyesület igazolását, amely
bizonyítja, hogy a tanuló hetente kétszer az egyesület által szervezett edzéseken vesz részt.
Amennyiben a tagsága megszűnik, köteles az intézményvezetőnek azonnal jelenteni.
Azon tanulók számára, akik egyesületi tagsággal nem rendelkeznek, heti öt órán kell részt venniük.
A délelőtti és a délutáni órákról is csak igazoltan lehet távol maradni és a házirendben szabályozott
módon kell igazolni.
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XVI. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

„Hungarofit” mérés: nem kötelező mérés, de iskolánkban a szaktanárok úgy döntöttek, hogy
ezt a mérést is folytatjuk.
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a
„Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Útmutató a tanulók fizikai képességeinek
méréséhez Szerkesztette: Dr. Fehérné, Dr. Mérei Ildikó.)
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül
a szülők tudomására hozzák.
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok:
1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával
a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás
és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben.

2.

feladat:

HASONFEKVÉSBŐL

TÖRZSEMELÉS

ÉS

LEENGEDÉS

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

3.

feladat:

HANYATTFEKVÉSBŐL

FELÜLÉS

TÉRDÉRINTÉSSEL

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

4.

feladat:

FEKVŐTÁMASZBAN

KARHAJLÍTÁS-

ÉS

NYÚJTÁS

FOLYAMATOSAN
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd,
merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs
feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani,
a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe
nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
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A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám Minősítés
0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló

4 +1 feladat: COOPER - TESZT
(Az aerob, hosszú távú állóképesség műszernélküli mérése.)
Lényege: 12 perc alatt a lehető leghosszabb táv teljesítése futással, kocogással, gyaloglással.
A pont értékeléshez a Hungarofit, Dr. Fehérné, Dr. Mérei Ildikó – féle pont átszámítást használjuk.

Netfit mérés


Testösszetétel és tápláltsági állapot

A testösszetétel jellemzése a testtömeg-index, a testzsír-százalék és a derék-csípő arány mérése
során kapott adatokra épül. A vizsgálatot a testtömeg és a testmagasság mérésével célszerű kezdeni,
ami szükséges a testtömeg-index kiszámításához. Ezt követheti a derék és a csípő kerületének
mérése és a derék-csípő arány számítása. Végül a MDSZ által biztosított bioimpedancia-analizátor
segítségével a testzsír-százalék mérését végezzük el.


Ütemezett hasizom teszt

Cél: A hasizmok erő-állóképességének mérése.
Eszköz: a teszt hanganyaga és a hanganyagot lejátszó eszköz, szőnyeg, mérőcsík.
Ismétlések száma: maximum 75 db.
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Kiinduló helyzet: A tanuló hanyattfekszik egy szőnyegen, térdeit kb. 140º-os szögben behajlítja,
talpait a talajon tartja kissé nyitott helyzetben, karjai a törzse mellett vannak, tenyere a talaj felé
néz, az ujjai nyújtva, feje a talajon. A kiinduló helyzetet felvétele után a társa egy mérőcsíkot helyez
el a tanuló behajlított lábai alatt úgy, hogy ujja éppen érintse a mérőcsík hozzá közelebbi szélét.
Feladat: A tanulónak a lehető legtöbb szabályos hasprést kell végeznie a hanganyag által diktált
ütemben (1 db hasprés / 3 mp) hajlított térdekkel úgy, hogy lapockáit a talajról elemelve, ujjait a
talajon előre csúsztatva érinti meg a mérőcsík távolabbi szélét, miközben sarkai folyamatosan
érintik a talajt. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (75 db),
vagy már nem képes több hasprést teljesíteni a helyes technikával, illetve másodjára téveszti el az
ütemet. A helyes végrehajtások számát a társa számolja, és figyelmezteti a hibákra.
Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja.


Törzsemelés teszt

Cél: A hátizmok erejének mérése.
Eszköz: centiméteres beosztású mérőrúd, szőnyeg, jelölőpont.
Kísérletek száma: kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló hason fekvésben helyezkedik el egy szőnyegen úgy, hogy a lábujjai a
talajon vannak, kezeit pedig a combjai alá teszi.
Feladat: A tanuló lassú ütemben megemeli a törzsét, és miközben folyamatosan a szemével egy
vonalban elhelyezett jelölőtárgyat nézi, tehát fejét egyenes vonalban tartja a törzs
meghosszabbításaként. A törzs emelt helyzetét egészen addig megtartja, amíg társa le nem méri
egy vonalzó vagy mérőrúd segítségével talaj és a tanuló álla közti távolságot. Ügyelni kell arra,
hogy a hátrahajlítás ne legyen túlzott mértékű!
Értékelés: A tesztet kétszer kell végrehajtani és a jobbik eredményt kell feljegyezni centiméteres
pontossággal. (A 30 cm-nél jobb eredményt is 30 cm-ként kell rögzíteni!)


Ütemezett fekvőtámasz teszt

Cél: A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése.
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Eszköz: a teszt hanganyaga és a hanganyagot lejátszó eszköz.
Ismétlések száma: maximum 86 db.
Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai
nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának
indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)
Feladat: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által
diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes
vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig
tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (86 db), vagy már nem képes több
karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.
A helyes végrehajtások számát a társa számolja, és figyelmezteti a hibákra.
Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja.


Kézi szorítóerő mérése

Cél: Az alkar izmainak maximális erejének mérése.
Eszköz: állítható markolatú kézi dinamométer.
Kísérletek száma: kettő + kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló az ügyesebbik kezébe veszi a kézi dinamométert, karját mélytartásba
engedi úgy, hogy a kézfej és az alkar egyenes vonalban legyen.
Feladat: A tanuló az ügyesebbik kezével megpróbálja összeszorítani a kézi dinamóméter
markolatát maximális erőkifejtéssel és megtartani két másodpercig.
A tesztet egyenes csuklóval és egyenletes, határozott mozdulattal kell végrehajtani, gyors rángató
mozdulatok nélkül, illetve nem szabad a teszt végrehajtása közben a kart felemelni a és/vagy a
mérőeszközt a testéhez szorítani. A tesztet kétszer kell végrehajtani az ügyesebbik kézzel, a két
kísérlet között egy rövid szünettel, majd ugyanilyen módon az ügyetlenebbik kézzel is.
Értékelés: A két kísérlet közül a jobbik eredményt kell feljegyezni 1 kg-os pontossággal.
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Helyből távol ugrás teszt

Cél: A láb dinamikus erejének mérése.
Eszköz: mérőszalag.
Kísérletek száma: kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt,
párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat.
Feladat: A tanuló a kar hátra majd előrelendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra
törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt.
Értékelés: A tanuló két kísérletet tehet és a jobbik eredményt kell rögzíteni az elért távolságot
centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra érkezési
pontjáig mért legrövidebb távolság adja.


Hajlékonysági teszt

Cél: Az ízületi mozgásterjedelem és a térdhajlító izmok nyújthatóságának vizsgálata.
Eszköz: mérőskálával ellátott stabil mérőeszköz.
Kísérletek száma: kettő + kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló nyújtott ülésben helyezkedik el a mérőskálával ellátott stabil
mérőeszközzel szemben úgy, hogy egyik térdét behajlítja és a talpát a talajon tartja, másik lábának
talpát pedig a mérőeszköz oldalához illeszti.
Feladat: A tanuló három előrehajlítást követően, kezét a mérőeszköz tetején lévő mérőskálán
előrecsúsztatva maximális mértékű előrenyúlást végez az előírt testhelyzet megtartásával. A tesztet
lábtartás cserével az ellenkező oldalra is meg kell ismételni.
Értékelés: Mindkét oldali végrehajtás eredményét 0,5 cm pontossággal kell rögzíteni.
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Állóképességi ingafutás teszt (20méter vagy 15méter)

Cél: Az aerob kapacitás mérése.
Eszköz: a teszt hanganyaga és a hanganyagot lejátszó eszköz, jelzőbóják.
Ismétlések száma: maximum 147 hossz (21 szint).
Kiinduló helyzet: a tanulók felsorakoznak a számukra kijelölt pályák rajthelyeinél, párjaik pedig
mögöttük helyezkednek el törökülésben, és figyelik társaik teljesítményét.
Feladat: A tanulóknak maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük a futás
sebességét a hanganyag által diktált iramhoz igazítva. A tesztet a progresszív intenzitás jellemzi,
azaz a teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik. A teszthez kapcsolódó hanganyagban
percenként emelkedően 21 szint különül el: az első szinten 9 másodperc áll rendelkezésre a
20 méteres táv teljesítésére, ami szintenként 1,5 másodperccel csökken. Az egyes szintek közötti
váltásra háromszori hangjelzés figyelmezteti a tanulókat, jelezve hogy gyorsabb tempóra kell
váltaniuk.
Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló legkésőbb a hangjelzéssel egy időben
legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta. Ha a tanuló a
hangjelzés előtt éri el a vonalat, meg kell várnia a jelzést, és csak a jelzés elhangzása után indulhat
el visszafelé. A teszt akkor ér véget, ha a tanuló a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a
hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.
Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok alapján értékeljük, egy táblázat segítségével
megállapítva, hogy a tanuló hányadik szintet érte el, és méterben is megadhatjuk a tanuló által
megtett távolságot.
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XVII. ETIKA /HIT- ÉS ERKÖLCSTAN MEGSZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § rendelkezései alapján az érintett
állami általános iskolákban meg kell szervezni az etika oktatást, illetve a helyette választható hités erkölcstan oktatást. A tanügyi dokumentumokban minden esetben az „Etika/Hit- és erkölcstan”
megnevezést kell használni. Így ezek a dokumentumok nem fognak információt adni arról, hogy
az adott tanuló etikát, vagy helyette választott, egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcstant tanult-e. A világnézet hivatalos és nyilvános dokumentumban történő rögzítésére nem
kerül sor.
A jogszabály meghatározza, hogy az intézményvezető hogyan és meddig köteles biztosítani az
egyházak bemutatkozásának lehetőségét, a szülő hogyan és mikor választhat a hit- és
erkölcstanoktatás között, miként változtathatja meg a döntését, hogyan történik a hit- és erkölcstan
értékelése, valamint azt is, hogyan kell a csoportokat megszervezni. Abban az esetben, ha a szülő
nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstanoktatást nem
vállalja, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez.
A beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi
jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek –igénye esetén – hit- és erkölcstanoktatással
kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban
az etika órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Amennyiben az egyházi
jogi személy az etika órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett
szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője
írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más
időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.
A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában
meghatározottak szerint történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és
erkölcstan” megnevezést használja. Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a
hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt
vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni.
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XVII. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEK

Fő feladatunknak tekintjük a folyamatos javítást, a prevenciót, illetve olyan garanciális elemek
működtetését, amelyek hosszú távon is biztosítják intézményünkben az esélyegyenlőség
fenntartását, minden halmozottan hátrányos tanuló egyenlő esélyének biztosítását a minőségi
oktatáshoz.
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték.
Az esélyegyenlőségi intézkedéseknél figyelembe vett jogszabályok, dokumentumok:


2003. évi CXXV. Tv. 27-29. § Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség
előmozdításáról



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

Alapelvek:


Szegregációmentesség elve



Egyenlő tanulási esélyhez jutás elve



Egyenlő bánásmód elve



Az egyéni fejlettséghez, fejlődéshez igazodó fejlesztés elve



Az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve



Nyitottság, nyilvánosság elve



A partnerközpontúság elve



Diszkriminációmentesség

Céljaink:


Olyan pedagógiai környezet kialakítása, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes
a hátrányos megkülönböztetéstől, jogellenes elkülönítéstől, biztosítja a közoktatáshoz
való egyenlő esélyű hozzáférést,



biztosítani az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését,
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támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálása érdekében



elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok esélyteremtésének előmozdítását, szükség
szerint egyének, társadalmi csoportok előnyben részesítése által az esélyegyenlőtlenség
felszámolásának érdekében az alábbi tevékenységek során:


a beiratkozásnál,



a gyerekek egyéni fejlesztésében



az ismeretközvetítés gyakorlatában



értékelés gyakorlatában



az iskolai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében



a középiskolai továbbhaladás előkészítésében, a pályaorientációban



a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében



a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a
szakmai és társadalmi környezettel



a hátrányos helyzetű, BTM-es és SNI-ű tanulók integrált neveléséhez szükséges
feltételek kialakítása



szoros együttműködés az iskola területén működő gyermek- és ifjúságvédelmi
szervekkel



a HH és HHH helyzetű tanulók szociális hátrányainak kompenzálása,
esélyegyenlőségük előmozdítása



a lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók mentorálása, pályaorientációs
programok szervezése



az AJTP és az AJKP népszerűsítése a hátrányos helyzetű tanulók körében



a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel, segítő
szolgálatokkal, társadalmi partnerekkel

1. Támogató, szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek
Napközis ellátás: valamennyi jelentkező tanulónak biztosítjuk a napközis ellátást. Ez különösen
az alsó tagozatosok és a hátrányos helyzetű gyerekek számára kiemelten fontos. Indokolt esetben
a napközis ellátást a nevelőink is kezdeményezik, javasolják.
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Gyermekétkeztetés:

biztosítjuk

a

törvény

garantálta

kedvezményeket.

A

rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására szolgáló határozattal rendelkező tanulók
ingyenesen, a három vagy több gyerekkel rendelkezők 50%-os kedvezménnyel étkezhetnek.
Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok: a fejlesztésre szoruló diákok számára korrepetáló,
felzárkóztató foglalkozások lehetőségét biztosítjuk. A tehetséges tanulók útmutatást kapnak
magasabb szintű ismeretek elsajátításához.
Tankönyvtámogatás: a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenességet a
rászoruló tanulók számára. Az iskolai könyvtár fejlesztésekor is fontos szerepet kap a
tankönyvigények kielégítése.
Kapcsolattartás a szülőkkel: kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést,
kapcsolattartást, tájékoztatást. A szülőket tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről is szülői
értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. A nevelők - igény szerint - segítséget nyújtanak
az igénylések kivitelezésekor is.
Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, a szakértői bizottsággal: indokolt esetben - a
gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket kihasználva járunk el,
kezdeményezünk esetenként szakértői vizsgálatot. A fejlesztések a szakvélemények szerint
zajlanak.
Alapítványi támogatás: A Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány támogatja a tanulók tanulmányi
kirándulásait, színházlátogatásait, átvállalja a tehetséges tanulók versenyekre való nevezési díjait.

2. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok


Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében a:
- gyermekjóléti szolgálattal, illetve
- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
- személyekkel,
- intézményekkel és
- hatóságokkal.
Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. A gyermek családjában észlelt
problémáról az osztályfőnök értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot. Az iskola
közreműködik a veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében, mely során
124

együttműködik a gyermekvédelmi személyekkel és szervekkel. Az együttműködés
részletes szabályait a Nevelési program 4. fejezete rögzíti.
.


Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi
szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek
folyamatos kapcsolata van. Az intézményvezető és az iskolaorvos közötti szerződéses
megállapodás alapján az iskola egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:


a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,



a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,



könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,



színlátás és látásélesség vizsgálat,



fogászati kezelés,



pályaalkalmassági vizsgálatok végzése,



egészségügyi felvilágosítás tartása,



beteg tanulók aktuális orvosi kezelése, illetve szakorvosi ellátásra irányítása.

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a
védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. Az orvosi vizsgálatok és
a védőoltások időpontjait az éves munkaterv rögzíti.
3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók, illetve a különleges bánásmódot igénylő
tanulókkal való foglalkozás helyi rendjét a nevelési program 6. fejezete rögzíti.
Sikerkritériumok:


A sajátos nevelési igényű tanulók részképesség zavarainak javítása



A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagyarányú részvétele a tanórán kívüli
iskolai programokban



Az országos kompetenciamérésben elért eredmények továbbra is haladják meg a
települési, illetve országos átlagot.



Kidolgozott és elfogadott tanulókövető rendszer alkalmazása.



A kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait megvitató különböző szintű
(nevelőtestületi, szülői, fenntartói) fórumok beépülnek a szervezeti kultúrába.



A HHH tanulók továbbtanulási aránya nő az érettségit adó intézményekben.
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Tanulók továbbtanulási arányának növelése az AJTP programokban.



A pedagógusok legalább 80%-a elsajátítsa és alkalmazza a korszerű, inkluzív
pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása érdekében.



Folyamatos párbeszéd, kapcsolattartás a partnerekkel.

XIX. INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJAI

Hosszú távú célkitűzések


Nyitott, kirekesztésektől mentes közoktatás megteremtése, befogadó intézményi környezet
kialakítása a településen, melynek célja minden tanuló képességeinek optimális
kibontakoztatása a személyiségközpontú nevelés-oktatás által.



Az esélykülönbségek csökkentése az oktatásban, a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése.



A társadalmi és kulturális különbség iránti érzékenység fejlesztése a pedagógiában.



Az iskola biztonságot nyújtó, természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek,
függetlenül egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől, tanulásra való motiváltságától.



A szociális hátrányokból adódó egyéni fejlődésbeli különbségek kompenzálása pedagógiai
eszközökkel.

Rövid távú célkitűzések
Diszkriminációmentességet biztosító képesség-kibontakoztató és integrációs nevelési-oktatási
gyakorlat megtartása. Ennek érdekében:


Szakmai-pedagógia vonatkozásában az ismeretközpontú oktatásról át kell térni a
képességeket és kompetenciákat fejlesztő nevelő-oktató munkára. Amihez évről évre
felülvizsgálni szükséges a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok tagjainak
számára, lakóhelyére és helyzetére, adottságaira és képességeire vonatkozó ismereteket,
majd ennek tükrében felülvizsgálni az intézményi programokat.



Biztosítani a pedagógusok továbbképzését és a településen belüli partnerségi viszonyok
folyamatos

fejlesztését.

Biztosítani

a

kisebbségi

egyetértési

jogok

érdemi

gyakorlásának feltételeit.


Az integrált nevelés során az alapkészségek minden tanulónál optimális működésűvé
fejlődjenek. Az iskolába lépő gyerekek fejlődésbeli különbségeinek feltárása, mérése.
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A fejlesztésre irányuló tevékenységi formák meghatározása, végrehajtása. A szülők
tájékoztatása a program céljáról, tartalmáról, a gyerekek fejlődéséről.


A gyermekek személyes igényeinek megfelelő képzés. Kommunikációs készségeinek
és képességeinek fejlesztése. Alapkészségek és képességek minél mélyebb elsajátítása.

Az integrációt segítő munkacsoportjaink:
Óvoda-iskola és alsó-felső tagozat közötti átmenetet segítő munkacsoport
Módszertani megújulást segítő munkacsoport
Közösségfejlesztést, pályaorientációt segítő munkacsoport
Az átmenetet segítő munkacsoport céljai:


az intézmények közötti kapcsolatok, együttműködések javítása



szakmai fórumok, problémamegoldó beszélgetések szervezése



munkaközösségi foglalkozások a szakmai munka javítása érdekében

Az óvoda-iskola átmenetet segíti:


A leendő tanító nénik a nagycsoportos év alatt többször látogatást tesznek az óvodában.



Együttműködés kialakítása és javítása az óvoda és az iskola között.



Szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek.



Nagycsoportosok látogatása az iskolában.



A nagycsoportosok rendezvényein részt vesz a tanító néni, a leendő iskolások
ellátogatnak a különböző iskolai rendezvényekre



Kudarcmentes iskolakezdés elősegítése, iskolai szocializáció segítése



Az óvoda-iskola átmenet elősegítő program adaptációja a Nagyberki Szász Endre
Általános és Művészeti Iskola által kínált - a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
"Köznevelés az iskolában" c. projekt - módszertani innováoió modul részeként.

Módszertani megújulást segítő munkacsoport célja:


A tanítási-tanulási folyamat értelmezésében az aktív, cselekvéses tanulás kerüljön
előtérbe.



Kiemelt figyelmet fordítani a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a
kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására.



Az ismeretszerzési folyamatban az optimális tanulási feltételek megteremtése.
127



A pedagógusok a gyerekek együttműködésén, aktív, tevékenységközpontú tanulásán
alapuló differenciált tanulás-szervezési eljárásokkal dolgozzanak.



Az eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat- és tevékenységi sorok
alkalmazása a mindennapi munkában. A differenciált tanulásszervezés meghatározó
munkaformája legyen a tanulók önálló, egyéni feladatvégzésében.



Kooperatív tanulási technikákat is alkalmazása, amely fejleszti az együttműködési
készséget, biztosítja, hogy a csoporttagok eltérő nehézségű feladatrészek elkészítésével
járuljanak hozzá a csoport közös munkájához. Ezzel egymás elfogadása, a különböző
teljesítmények elismerése fejleszthető.



Óralátogatások szervezése, jó gyakorlatok gyűjtése

Közösségfejlesztést, pályaorientációt segítő munkacsoport célja:


szociális kompetenciák fejlesztését, a „valahová való tartozás” érzésének kialakítása,
hagyományápolás.



a felnőtt lét szerepeire való felkészítés, pályaorientáció. A tanulók további iskola- és
pályaválasztásának segítése.



Egyéni adottságok, képességek megismerése és az ezen alapuló önismeret fejlesztése.
Pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek megismerése.



Szociális kompetenciák fejlesztése



Kommunikációs készségek fejlesztése, együttműködés, konfliktuskezelés javítása



Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés beépítése a nevelő-oktató munkába



Prevenciós előadások, vendégelőadók bevonásával az egészséges életmódra nevelés



Közösségépítő iskolai programok, rendezvények szervezése

A pályaválasztással kapcsolatos feladataink részeként:


Novemberben általános tájékoztatást tartunk a szülők részére.



Januárban pontosítjuk a szülőkkel a felvételivel kapcsolatos teendőket.



Februárban következik a jelentkezési lapok kitöltése.



A tanulók az osztályfőnöktől minél több tájékoztatást kapnak az őket érdeklő szakmákról,
intézményekről, területekről.
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Az iskola biztosítja a tanulói számára, hogy a középiskolák által szervezett nyílt napokon
részt vegyenek, ezek révén a tanulók személyes tapasztalatokat szerezhetnek a választandó
középiskolákról.



A pályaorientáció az osztályfőnöki tananyag részét képezi.

Partneri együttműködés javítása a halmozottan hátrányos helyzet kompenzálása miatt kiemelten
fontos feladat. Kapcsolatot tartunk:


A szülői házzal: a pedagógusok munkájának segítése, támogatása érdekében. Cél a
rendszeres tájékoztatás, együttműködés kialakítása.



Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. Cél a gyerekek érdekét segítő
együttműködés, az igazolatlan hiányzások okainak feltárása, a lemorzsolódási mutató
javítása, a gyerekek lelki és szellemi fejlődésének biztosítása.



Pedagógiai szakszolgálatokkal. A pedagógiai munkát segítő megbeszélések alkalmával
tartjuk a kapcsolatot. Vizsgálatok végzése, szakvélemények készítése, az ennek
megfelelő ellátás biztosítása, logopédiai ellátás.



Középfokú oktatási intézményekkel való hatékony együttműködés kialakítása a sikeres
pályaválasztás érdekében. Részvétel a nyílt napokon, közös pályaválasztási órák
szervezése, pályaorientációs foglalkozásokon való részvétel.



Civil szervezetekkel való kapcsolatokat erősítjük a helyi sportegyesülettel, a tűzoltó
egyesülettel és a Völgy Hangja Egyesülettel.
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XX. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
OKTATÁSI NEVELÉSI PROGRAMJA

A művészetoktatási intézményegység oktatási – nevelési programja az Intézmény Pedagógiai
Programjának és Helyi tantervének szerves része, azzal összhangban valósul meg. Az Alapfokú
Művészeti Iskola Pedagógiai programja külön dokumentumot képez.
A gyermekeinek 1. és 2. osztályban a mindennapos testnevelés részeként heti 1 órában tanulnak
néptáncot. 3. és 4. osztályban kötelező a gyerekek részvétele az AMI-ban, melyhez a térítési díjat
az alapítvány átvállalja. Felső tagozaton a gyerekek választhatnak, hogy részt kívánnak e venni a
tanszakok munkájában.

XXI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

I.

A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2015. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia
program alapján.
2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1. napjától az első és
ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje a következő törvénymódosításig tart, illetve 5
évig.

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

A nevelők szakmai munkaközösségei, a szaktanárok minden tanév végén írásban
értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.

2. A 2020/2021. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes
– minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen
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pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell
kidolgoznia.
3. A nevelőtestület felkéri a szülők közösségét, hogy a pedagógiai programban leírtak
megvalósulását a 2018/2019. tanév lezárását követően átfogóan elemezze.
III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola igazgatója;

-

a nevelőtestület bármely tagja;

-

a nevelők szakmai munkaközösségei;

-

a szülőik közössége,

-

az iskola fenntartója.

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a DÖK képviselői útján a Szülők
Közösségének javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától
kell bevezetni.
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
-

az iskola fenntartójánál;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az iskola igazgatójánál;

-

az intézmény honlapján
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