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Ajánlás
Köszönjük az Olvasónak, hogy megtekinti Pedagógiai Programunkat!

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot,
a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
(Paulo Coelho)
A Mindszentgodisai Általános Iskola mottójául választott idézet tükrözi azt a szemléletet,
mely alapján nevelő-oktató munkánkat végezzük. A ránk bízott gyermekeket felelősséggel,
törődéssel, szeretettel, egyéni adottságaikat, különbözőségüket figyelembe véve vezetjük
végig azon az úton, melynek végén a gyökerekből szárnyat bonthatnak.
A gyökerek azt a kiinduló pontot jelképezik, melyek az iskola közösségének minden
szereplőjét meghatározzák. A tanulóknak és szüleiknek a német, cigány vagy magyar
családból való érkezését, a tantestület tagjainak a saját családot, a nevelő-oktató munkába
vetett töretlen hitét, hivatástudatát jelentik.
Az összefonódott fatörzs szimbolizálja az összetartozást, a toleranciát, a másság
elfogadását, az együtt gondolkodást, melyek egyaránt jellemzik a tanulói- és pedagógusi
közösségünket. A három lombkoronával tanulóink fejlődését, az adható legmagasabb
szintre emelését, a lehetőséget fejezzük ki, hogy kilépve iskolánkból megtalálják ifjúkori és
felnőtt életükben azt, ami nyitottá, motiválttá, boldoggá, becsületessé teszi őket.
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
1.1.Alapelveink, értékeink
A “széleskörű pedagógiai program nyílt elérhetőséggel” (széleskörű, nyitott) általános stratégiája
fogalmazódik meg intézményünk pedagógiai programjában.
Kistelepülésen működő intézmény lévén, beiskolázási körzetünk minden tanköteles korú gyermekét
felvesszük iskolánkba, vagyis nyílt elérhetőségű intézmény vagyunk.
A széleskörű pedagógiai program az iskolától széleskörű cselekvési tervet követel:
tevékenységeiben színes kínálatot kell nyújtania, mindezt az alapoktatásra koncentrálva kell tennie.
Iskolánk célrendszerében kiemelten jelennek meg az alábbi területek: pályaválasztásra való
felkészítés, felzárkóztatás és tehetséggondozás, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése, a résztvevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése, a német
és cigány kisebbségi kultúrák megismerése, gondozása, gyermekvédelem, a természet szeretetére,
védelmére és az egészséges életmódra nevelés.
Intézményünk nyílt elérhetőségéből következően a helyi társadalom minden csoportja, rétege –
gyermekei révén - képviselteti magát az iskolában.
A cigány etnikum tagjai mellett a kitelepítések miatt megfogyatkozott német nemzetiségi szülők,
nagyszülők leszármazottai is iskolánk tanulói.
Széleskörű igények kielégítésére kell intézményünknek (igények hiánya esetén igényteremtésre)
berendezkednie. Olyan alapfokú nevelést-oktatást, általános műveltséget biztosítani, hogy tanulóink
képességeiknek, felkészültségüknek, érdeklődésüknek megfelelő középiskolába nyerjenek felvételt,
azt sikeresen elvégezzék. Ez a helyi társadalom csaknem minden tagjának az iskolával kapcsolatos
legfőbb elvárása.
A cigány nemzetiségi nevelés területei a cigány felzárkóztató és multikulturális programok főként a
társadalmi integrációt, az iskolai sikeresség javítását és a nemzetiségi önismeret fejlesztését
szolgálják. A német nemzetiségi nyelv és hagyományok művelése mellett elsősorban a
tehetséggondozást szolgálják az emelt szintű német nemzetiségi nyelvoktatás valamint a német
népismereti órák. A nemzetiségi nevelésbe sok támogatást nyújtanak a településen működő Romacigány és Német Nemzetiségi Önkormányzatok.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek magas száma a gyermek- és ifjúságvédelmi munka
kiemelt szerepét hangsúlyozza. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős a prevenció részeként egy jól
működő információs rendszert alakított ki: a gyermekek, a pedagógusok, gyermekjóléti szakszolgálat
és a védőnő aktív részvételével.
Iskolánk életében kiemelt helyet foglal el a természet szeretetére és védelmére és ehhez kapcsolódva
az egészséges életmódra nevelés. Településünk, iskolánk szép fekvése és természetjáró
hagyományaink eleve meghatározó szerephez juttatták a fenti célokat az iskolai programban.
A széleskörű pedagógia program elvárásainak próbálunk megfelelni azzal is, hogy a tanórán kívüli
tevékenységek színes kínálatát nyújtjuk tanulóinknak. Ezt a tevékenységet támasztja alá és segíti az
Ökoiskolai cím elnyerése és az intézmény csatlakozása a Nemzeti Tehetségponthoz. A felzárkóztatás
és a tehetséggondozás órán kívüli színterei: a napközis foglalkozások, a szakkörök, a
hagyományteremtő és őrző rendezvények, a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, a felvételi
előkészítő órák, az erdei iskolák, túrák, a tanulmányi és sportversenyekre felkészülő tevékenység, az
iskolai sportkör.
1.1.1. Értékek


Általános emberi értékek
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o humanizmus, kollektivizmus
o hazaszeretet (tágabb és szűkebb haza)
o tolerancia és nyitottság az iskolában tanuló sajátos nevelési igényű tanulók valamint
más népek, kultúrák és szokások iránt
A műveltség megszerzésének igénye
Önállóság, önfejlesztés, önnevelés és felelősség önmagunkért és másokért
Az ember része a természetnek. A természet és a környezet szeretete és védelme
Egészséges életvitel

1.1.2. Alapelvek
A német nemzetiségi nyelv oktatása és a cigány kisebbségi program kettőssége meghatározza
iskolánk sajátos arculatát. E kettősség az egyénre szabott, differenciált fejlesztéssel és a
tehetséggondozással kapcsolatos feladatokban, tevékenységekben nyilvánul meg.
Kiemelt szerepet kap a törvényi előírásoknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű (3H)
gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, lemorzsolódási esélyük csökkentése valamint a
sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) integrált nevelése.
A közös nemzeti értékek mellett a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok hagyományainak,
kultúrájának, szokásrendszerének, életmódjának megismerésére, megbecsülésére, a mássággal
szembeni toleranciára neveljük tanítványainkat.
Minden tanulónk számára biztosítjuk annak esélyét, hogy sikeresen elvégezze az általános iskolát.
Diákjainkkal elsajátíttatjuk az általános műveltségnek azon alapjait, a hagyományos és modern
információszerzés- és feldolgozás azon képességeit, amelyekre további tanulmányaik során és felnőtt
korukban biztonságosan építhetnek, igyekszünk felkészíteni őket az „Élethosszig tartó tanulásra”,
biztosítjuk az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztését.
Arra törekszünk, hogy olyan nevelési-oktatási színtér legyen iskolánk, melyet minden gyermek, szülő
és pedagógus magáénak érez.
1.2.Nevelési célok, feladatok
A megjelölt célokat általános vonatkozásban a 2012–es NAT alapelvei és a kerettantervben a
megfogalmazott cél-, feladat- és követelményrendszer, a Klebelsberg Központ által megfogalmazott
fenntartói elvárások, a közoktatási esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak határozzák meg.
Helyi nevelési programunk céljainak megfogalmazásában az alábbi külső és belső partneri igények,
tényezők játszottak szerepet: a helyi társadalom elvárásai, az önkormányzatok által megfogalmazott
elvárások, a települések nemzetiségi-etnikai összetétele, a családok szociális helyzete, az
intézmények hagyományai, az óvoda és a középiskola elvárásai, a belső felhasználói igények.
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1.2.1. Általános célok (alapcélok):













Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, az
információszerzés, az informatika korszerű tartalmainak megismerését, melyek lehetővé
teszik: az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő továbbtanulást; segítik a
társadalomba való beilleszkedésüket.
Fontos, hogy fejlesszük diákjainkban a nemzeti azonosságtudatot és erősítsük bennük az
egymás mellett élő különböző kultúrák megismerésének igényét.
A személyiségfejlesztés és a teljesítmény harmóniájára törekedve legyen iskolánk az
egyénre szabott fejlesztés és a tehetséggondozásnak a színtere.
Az ismereteket közlő oktatást a képességek, készségek fejlesztésére koncentráló
kooperatív, tevékenységközpontú, differenciált, projekt tanulásszervezés váltsa fel.
Iskolai tevékenységeinket a gyermek egyéni sajátosságait figyelembe vevő személyre szóló
fejlesztő munka jellemezze.
Iskolánk pedagógiai eszközökkel segítse azoknak a hátrányoknak a csökkentését, amelyek
a gyermek szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből, fejlődéséből fakadnak.
A sajátos nevelési igényű, az enyhe értelmi fogyatékos és kevert specifikus, magatartás
zavaros és tanulásban akadályozott gyermekeket integráltan oktatjuk-neveljük
intézményünkben. Célunk az együttnevelés, az inkluzív környezet kialakítása és hatékony
megvalósítása.
Az osztályfőnökök, az iskola valamennyi dolgozója, a gyermekvédelmi szakemberek és a
védőnő együttműködése keretében végzett gyermek- és ifjúságvédelmi munka, az
esélyegyenlőséget támogató pályázatok is segíti a hátrányok kompenzálását.
A természet szeretetére, védelmére nevelés fontos feladatunk. Törekvésünk, hogy
fogékonnyá tegyük a gyermekeket a saját környezetük, a természet, a tágabb társadalom
értékei iránt. Olyan képességeket, készségeket fejlesztve bennük, amelyek a környezettel való
harmonikus, építő jellegű kapcsolathoz szükségesek (Ökoiskolai cím, témanapok, témahetek,
kirándulások szervezése).
Az iskola honlapján minden érdeklődő hozzáfér az alapdokumentumokhoz, tájékoztatást kap
az eseményekről és betekintést nyer az iskola mindennapi életbe. Iskolánk facebook oldala a
napi szintű tájékoztatást teszi lehetővé.

1.2.2. Célok, feladatok 1-4. osztályban:
 Iskolánk szeretetteljes, érzelem-gazdag légkört biztosít a gyermekeknek és nevelőiknek
valamint az intézmény minden dolgozójának. Mindezt támogatja a pozitív értékelés.
 Teret ad a gyermek, játék- és mozgás iránti vágyának, segíti a természetes fejlődését, érését.
 Elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.
 Fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, előmozdítja az érzelemvilág
gazdagodását.
 Mintát ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási
szokásokat.
 Tudatosítja a gyermekekben a környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, megerősíti a
humánus magatartásmintákat, szokásokat.
 Az egészséges életmódra nevelést segíti a gyógytorna, a 3-4. osztályosok kötelező
úszásoktatása.
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1.2.3. Célok, feladatok 5-8. osztályban:
 Folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, képességek, készségek fejlesztését.
 A tanulási tevékenység közben és a közösségben való élet során fejleszti a tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját.
 E szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség demokratikus
működésének értékét. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes
gyakorlására
 Környezettudatosságra nevelés az évente szervezett hagyományos természetjáró túrák,
versenyekre való felkészítések keretében is történik.
 A védőnő és a rendőrség prevenciós előadásai a 7-8. osztályosoknak a szexuális neveléssel, a
káros szenvedélyekkel, a felnőtté válással kapcsolatos előadássorozat, keretein belül valósul
meg az egészséges életmódra nevelés.
 A kötelező úszásoktatás az 5-6. osztályban és a gyógytorna biztosítása az egészséges
életmódra nevelést célozza.
 Feladatunk a felsőbb évfolyamos tanulókat felkészíteni az Országos kompetencia és nyelvi
mérésekre és az egészségi állapotot vizsgáló NETFIT mérésre.
1.2.4. Az iskola nemzetiségi jellegéből adódó feladatok:
 A német nemzetiségi hagyományőrzés a német nyelvi órákon, és a német nemzetiségi
táncoktatáson, népismereti órán zajlik.
 A cigány hagyományok ápolása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Mindszenti Tanoda
program által szervezett hagyományőrző programok segítségével valósul meg: cigánytánc és
népzene oktatása, tanulók felkészítése roma-cigány vers és mesemondó versenyekre, beás
nyelv oktatása
1.2.5. További feladatok:
 A hátrányos helyzetű és 3H-s gyermekek nevelésében fontos szerepet játszó változatos
tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása az IKT eszközök és e-tananyagok
segítségével zajlik.
 Élménypedagógiai eszközökkel, sokrétű értékelési formával, pozitív értékeléssel növeljük
tanulóink motiváltságát. A tevékenységközpontú, a kooperatív csoportmunkán és a
differenciáláson alapuló tanulásszervezés mellett egyre nagyobb teret kap a témanapok,
témahetek megvalósítása.
 Az otthonról hozott szociális hátrányok kompenzálása: színházlátogatások, kirándulások
szervezése,
 Megteremteni annak a lehetőségét, hogy a tanulók minél több területen kipróbálhassak
magukat: változatos szakkörök, énekkar, zeneoktatás, sportolási lehetőségek, táblajátékok
 Ökoiskolaként fontos és kiemelt tevékenységünk a természet szeretetére, a fenntarthatóságra,
energiával való gazdálkodásra nevelés, mely iskolai tevékenységünk minden területén
megjelenik.
 Tehetségpontként kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra,
tanórai és szakköri keretek között, a tanulmányi és sportversenyekre való felkészítések során.
 Magatartási és tanulási motiváltságot elősegítő, támogató programok bevezetése:
 7 Szokás: A tanulók eredményességének érdekében a program adaptálása a helyi
sajátosságoknak megfelelően. Fizikai- érzelmi környezet kialakítása, amely hozzájárul
a diákok önképének és felelősségvállalásának fejlesztéséhez, 7 szokás bevezetése a
tantárgyakba (integrált tanítása)
 Boldogságóra: Személyiséggazdagító, személyiségnövelő program. "A Boldogságóra
a szociális intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, érzelmi kultúrát növeli. A
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programban végzett tevékenységek az egyedi személyiséget gazdagítják, a
kapcsolatokat finomítják, tökéletesítik." Első évben 4 osztályban vezetjük be (1-4.
osztály), majd felmenő rendszerben a felsőben is.
Esélyegyenlőségi pályázatokban való részvétel (Útravaló-Út a középiskolába, Erzsébet
tábor, Csodaszarvas tábor, Határtalanul, NTP-s pályázatok,…)

1.3. Eszközök, eljárások

1.3.1. Leggyakrabban, legeredményesebben alkalmazott eszközök, eljárások:

Tevékenységek
megszervezését,
szokások kialakítását,
megerősítését célzók

Magatartásra hatók:

Tudatosítás, meggyőzés
eljárásai, eszközei,
módszerei:

KÖZVETLEN
Beszéd, beszélgetés
Tevékenykedtetés
Gyakoroltatás
Önálló egyéni munka
Prezentáció
Differenciált egyéni munka
Segítségadás
Játékos módszerek
Páros munka
Megbízás
Követelés

KÖZVETETT
Hatékony tanuló megismerési és
segítő technikák, pedagógiai
diagnosztizálás
A gyermekközösség
tevékenységének megszervezése,
Közös célok kitűzése,
elfogadtatása
Hagyományok kialakítása
Ellenőrzés
Ösztönzés
Értékelés –önértékelés
Önellenőrzés
Kooperatív csoportmunka
Projektmunka
Dramatizálás
Ösztönző módszerek: ígéret,
A nevelő részvétele a
helyeslés, bíztatás, elismerés, gyermekközösségek
dicséret, verseny, differenciált tevékenységében.
csoportmunka,
A követendő egyéni és csoportos
tevékenykedtetés
minta kiemelése a közösségi
életből.
Gátlást kiváltó módszerek:
Kooperatív csoportmunka
felügyelet, ellenőrzés,
Projektmunka
figyelmeztetés, felszólítás,
Dramatizálás
utasítás, intés, tilalom,
elmarasztalás
Magyarázat, meggyőzés,
példaadás, eszménykép,
bírálat, önbírálat,
felvilágosítás, tudatosítás,
előadás, vita, beszámoló,
beszélgetés, frontális
osztálymunka.

Felvilágosítás betartandó
magatartási normákról
vita,
minta,
példakép, példakövetés,

A tanulók önálló elemző
munkája.
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Egyéb:
Az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során olyan IKT eszközökkel készített tanulói
produktumok elvárása, melyek közös együttműködés eredményeképpen jöhetnek létre: tanulói
prezentációk, e-gyűjtemények, online feladattárak és anyagok, iskolai és osztály honlapok
karbantartása és feltöltése, multimédia elemek használata.

1.3.2. Fontos szempontok a módszerválasztás folyamatában:










minél több tanulót aktivizáljon
az iskola keretein túl is legyen hatással
alapvetően pozitív szemléletet tükrözzön
minél gyakrabban kapcsolódjon a mindennapi élethez
nyújtson sok élményt a tanulónak
hasson a tanulók érzelmeire
személyes megtapasztaláson alapuljon
együttműködésen alapuljon
célozza meg a gyerekek kíváncsiságát, versenyszellemét, öntevékenységét, megismerési
vágyát
 sok játékos elemre épüljön

1.3.3. Motiváló módszerek:











páros munka
kooperatív módszerek
csoportmunka
játék, szerepjáték
vita
kutató-felfedező módszer
projekt
élménypedagógia
boldogságóra
7 szokás

1.3.4. Tehetséggondozás eljárásai:







házi, megyei, országos versenyeken való részvétel
ünnepélyeken való szereplés
diák-önkormányzati munka
egyéni fejlesztés
szakkör, sportkör, énekkar
zeneiskola

1.3.5. Felzárkóztatást segítő program módszerei:









képességek felmérése iskolába lépéskor (DIFER)
megfigyelés
dokumentumelemzés
beszélgetés (gyermekkel, szülővel)
tanulási szokások felmérése
egyéni képesség fejlesztése
differenciált tanóravezetés
tevékenységközpontú tanulásszervezés
9
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fejlesztés
tanulásmódszertan, tanulás tanítása,
tréning (tanulástechnikai, koncentrációs)

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi
sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül.
A pedagógiai programunkban az általunk meghatározott nevelési-oktatási feladatok azt a célt
szolgálják, hogy eltérő szociokulturális háttérrel érkező tanulóink a különböző szintű adottságaikkal,
az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel,
szervezett ismeretközvetítéssel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A személyiségfejlesztés elválaszthatatlan része az iskolában folyó tevékenységeknek, így a tanórai és
a tanórán kívüli munkának egyaránt. Figyelembe vesszük, hogy a nevelés és oktatás színtere nem
csak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma, elsősorban a család és
a közvetlen környezet.
Feladatunk, hogy a tanulók személyiségének fejlesztését támogató módszereket adaptáljunk,
melyek hassák át az iskolában dolgozó pedagógusok és tanulok mindennapjait. Ezek a
boldogságóra program és a hétszokás (azon elemei melyek tanulóink számára előremutatóak).
2.1 . A személyiségfejlesztés céljai az oktató (tanórai) munkában




A különböző ismeretek elsajátíttatása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló
ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges életmód iránti cselekvési motívumainak,
képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.
Az általunk tanított tantárgyak tananyagának feldolgozása, összefüggéseinek feltárása
alapozza meg a tanulók műveltségét, formálja világképüket, társas kapcsolataikat,
eligazodásukat saját testükön és lelki világukban valamint környezetükben.
Az egyes tantárgyakban rejlő konkrét személyiségfejlesztési lehetőségeket, feladatokat az
adott tantárgy kerettantervének rendszerében határozzuk meg.

2.2 A személyiségfejlesztés céljai a tanórán kívüli iskolai tevékenységekben
Az iskolánkban működő szakkörök, foglalkozások, alkalmi rendezvények, versenyek:
 adjanak teret a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának
 fejlesszék a tanulók önismeretét, testi-lelki egészségét, állóképességét, együttműködési
készségét, eddzék akaratukat
 járuljanak hozzá a tanulók életmódjának, szokásainak, az értékekkel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához, meggyökereztetés
A célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:



Feladat
kiművelése területén

Az értelem
elvégzendő
feladatok:
o A megismerési vágy fejlesztése
o A tanulási kötelességtudat fejlesztése

A végrehajtás színterei
o tanórák, tantárgyi szakkörök
o napközi otthon
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o Az önfejlesztési igény felkeltése
o Tanulási képességek fejlesztése




A segítő életmódra nevelés területén elvégezendő
feladatok
o A tanulók ismerjék meg és sajátítsák el a
szociális viselkedés alapvető szabályait
o Pozitív szociális szokások kialakulásának,
gyarapodásának segítése
o Élményszerű, pozitív minták felkínálása,
történelmi személyek, irodalmi hősök
magatartásának vizsgálata, negatív minták
hatásának csökkentése
o Az ismeretek cselekvésbe, példákba ágyazottan
való feldolgozása
o Pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása
az iskolában
o Pedagógusok-tanulók és a tanulók-tanulók
közötti viszony optimalizálása
o Segítő iskolai légkör kialakítása
o A pedagógus rendszeresen él a segítő
együttműködés formáival

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés
területén elvégezendő feladatok
o A testi képességek kifejlesztése és folyamatos
karbantartása, a sportolási lehetőségek
kihasználása
o A kézügyesség fejlesztése

o Az önellátó képesség, viselkedés
tevékenységformáinak megismerése,
gyakoroltatása
o A zenei és vizuális befogadóképességek
fejlesztése
o Igényes és esztétikus környezet kialakítása az
iskola egész területén
o Az önkifejezés megfelelően gazdag és igényes
tárházának bemutatása, gyakorlása, tudatosítása
o Az egészséges életmód ismérveinek
megismertetése, alapvető szokások szakadatlan
gyakorlása

o tanórán kívüli tevékenységek
(sportkör, kirándulások,
színházlátogatás, versenyek,
farsangi bál, teadélután;
o napközi otthon
o történelem és magyar irodalom órák,
osztályfőnöki órák

o irodalom, történelem drámaórák;
o osztályfőnöki órák
o minden iskolai tevékenység
o felzárkóztató foglalkozások, napközi,
közös kirándulások, versenyekre
való felkészítés, tehetséggondozó
szakkör

o testnevelés órák, sportkör,
sportversenyek, erdei iskola, úszás,
o technika- és rajzórák,
hagyományőrző szakkörök, napközi
o minden tanóra, napközi, ünnepek
előtti kézműves foglalkozások,
rendezvények (teadélután, stb.)
o ének-zene óra, rajzóra, énekkar,
mozgóképkultúra, ünnepélyek
o tisztasági verseny, osztályfőnöki
óra, technika óra, ünnepekre való
felkészülés
o színházlátogatás, mese és
versmondó versenyek, pályázatokon
való részvétel, irodalom óra, énekzene óra, rajzóra, énekkar
o osztályfőnöki órák, a védőnő és
orvos által tartott előadások,
technika óra, napközi, testnevelés
óra, sport
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o osztályfőnöki órák, hagyományőrző
szakkörök,
o minden tanóra
o osztályfőnöki órák,
o tanórák, versenyeken való részvétel,
tehetséggondozó szakkör



A szakmai képzés alapozása területén elvégzendő
feladatok
o Az alkotó tevékenységre alkalmas tantárgyi
tartalmak feltárása
o Olyan tanórán kívüli szakkörök fenntartása,
amelyeknek tartalma felhasználható alkotó
tevékenység működtetésére
o Az iskolán kívüli fórumok minél jobb
kihasználása.

o tanórák
o szakkörök
o versenyek

3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
A gyerekek hosszú időt töltenek az iskolában, ezért lehetőség van érdemi hatást gyakorolni rájuk az
egészségnevelés színterén. Az iskolai nevelőmunkát befolyásolja a tanulók családjának helyzeti,
értékrendi, egészségügyi és szociális állapota. Az iskolánk tanulóinak családjait érő társadalmi
problémák a még meglévő egészségtelen szokások, káros szenvedélyek magatartásmintái
megalapozott okokat nyújtanak arra, hogy iskolánkban kiemelt szerepet kapjon az egészségnevelés.
3.1. Feladatunk:
 Minden tevékenységünkkel szolgáljuk tanulóink egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.
 Példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítjuk tanulóinkat, hogyan kell az
egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük.
 Törekszünk rá, hogy tanulóink korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében.
 Konfliktuskezelési, probléma megoldási és önnevelési stratégiákat alakítunk ki, amelyeken
keresztül a gyerekek értékrendjét, életmódját hatékonyabban befolyásolhatjuk: boldogságóra,
hétszokás bevezetése
 Rámutatunk, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot
között.
 Megismertetjük őket más kultúráknak az egészségről kialakított nézeteivel, szokásaival.
 Rávilágítunk, hogy miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése.
 Bebizonyítjuk, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyi
kapcsolataik minőségén múlik.
Az iskolában az egészségfejlesztés nem egy konkrét tananyag, hanem több tantárgy: biológia, kémia,
testnevelés, környezetismeret és vizuális nevelés, osztályfőnöki órák témaköreiből összeálló
ismeretanyagból tevődik össze:
 Az egészséges életmóddal
○ egészséges táplálkozás,
○ rendszeres testmozgás,
12

Mindszentgodisai Általános Iskola, BE0601
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.
OM azonosító 027285



















Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

○ tisztálkodással kapcsolatos ismeretek megbeszélése, összegyűjtése, szokások
kialakítása.
Helyes étrend összeállítása, a legfontosabb tápanyagok szerepének megismerése.
Saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretek elsajátítása.
A helyesen kialakított napirend egészségmegőrzésében betöltött szerepe.
A mindennapos mozgás, a szabadidő hasznos eltöltésének jelentősége.
Az elsősegélynyújtással és a betegápolással kapcsolatos szabályok gyakoroltatása.
A leggyakoribb fertőző betegségek okai, tünetei és megelőzésének módjai.
A helyes és helytelen szokások szervezetünkre gyakorolt hatása.
A szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok szervezetre gyakorolt káros hatásai.
Egészségkárosító szokások (élvezeti szerek, drogok) veszélyeinek a felismerése, elutasításuk
iránti igény kialakítása.
A tiszta, rendezett környezet kialakítása.
Lássák és értékeljék az egészséges test és környezet szépségét.
A lelki harmóniájuk létrehozása és fenntartása saját maguk, családjuk és környezetük
körében.
Önmagukért és másokért érzett felelősség tudat.
A problémák, konfliktusok megfelelően kezelése.
Az egészségük örök emberi érték, törekedjenek védelmére.
Az iskola, az otthon, a pedagógusok és gyermekek közötti jó kapcsolatok fejlesztése.
Az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az egészségneveléssel
kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében.

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
4.1. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
4.1.1. Az iskola és a szülői ház kapcsolata
Az iskola sikeres nevelést a szülői ház nélkül nem folytathat. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a szülők iskolánk életébe aktívan bekapcsolódva, nevelési elveinket és oktatási célkitűzéseinket
megismerve és elfogadva, azzal azonosulva, partnerként vegyenek részt munkánkban. Örömmel
vesszük javaslataikat, észrevételeiket, előre vivő kritikáikat, ugyanakkor elvárjuk a
kompetenciahatárok betartását. A szülőknek is tiszteletben kell tartani az elfogadott iskolai
Házirendet, nem szólhatnak bele szakmai kérdésekbe, értékelésbe, ugyanakkor őket érdeklő szakmai
kérdéseket tehetnek fel a pedagógusoknak, melyre kielégítő választ kell kapniuk. A szülők
felléphetnek érdekeik érvényesítésében a Szülői Testületen keresztül.




Nevelőmunkánk eredményességéhez segítséget adunk, s kell, hogy kapjunk a szülőktől.
Kérjük aktív részvételüket, őszinte és segítő véleményüket az iskola rendezvényein, szülői
értekezleteken, fogadóórákon, a nevelési problémák őszinte feltárását, a közös megoldás
keresésében való részvételt.
A családlátogatások a pedagógusok és a szülők kapcsolatépítésében fontos szerepet játszanak,
ezért az elsős és ötödikes osztályfőnöknek, valamint új osztályfőnök esetén (lehetőség szerint
az intézményvezetéssel együtt) minden családnál a tanévet megelőzően, de legkésőbb az első
félévben látogatást kell tennie.
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Családlátogatás indokolt, ha a tanulóval az intézmény házirendjével nem összeegyeztethető
sorozatos probléma van, ekkor ajánlott az iskola gyermekvédelmi felelősével való közös
családlátogatás. Nagyon indokolt esetben a Családsegítő szakemberével együtt történik a
látogatás.
Iskolánkban évente több alkalommal szülői értekezletet tartunk az éves munkatervben
meghatározottak szerinti időpontban, az első osztályos szülőknek havonta (az első félévben)
A leendő 1. osztályosok szüleinek minden évben a beiratkozás előtt iskolanyitogató keretében
tájékoztatót tartunk, ahol megismerhetik nevelési elveinket és képzésünk jellemzőit, a
beiratkozás után szülői értekezletet is tartunk.
Minden év őszén a szülők nyílt napokon láthatják gyermeküket a tanórán, s megismerhetik
nevelési-oktatási módszereinket
Ősszel a 8. osztályosok szüleinek továbbtanulási tájékoztatót tartunk.
Rendszeresen ülésezik a szülői testület, az ott hallottakról az osztályok képviselői különböző
csatornákon keresztül tájékoztatják szülőtársaikat.

4.1.2. Tanulói részvétel, diákönkormányzat (a tanulók és a pedagógusok együttműködésének
formái)
Iskolánkban jól működő diákönkormányzat dolgozik. Munkájukat pedagógus segíti, aki kapcsolatot
tart a diáksággal és a nevelőtestülettel, az iskolavezetéssel. Vezetőségük rendszeresen ülésezik, az ott
elhangzottakat az osztályok diákképviselői közvetítik társaik felé, illetve az osztályok gondjait,
kéréseit, ötleteit a vezetőség felé.
Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk.
A diákönkormányzat külön SZMSZ szerint működik.
4.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink megvalósításának színterei:
4.2.1. Tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:








A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.
A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).
A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet,
verseny), adaptált közösségépítő programok (boldogságóra, hétszokás) bevezetésével az
együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.

4.2.2. Egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:


A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
○
○

Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.
Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését.
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A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, tánc, karácsonyi és húsvéti kézműves)
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
A séták, a kirándulások, táborozások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet
iránti felelősséget.

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai:
○
○
○

Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat,
amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.
Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.
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4.2.3. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek tanulóink személyes életéhez.
Tevékenységeinket élményekre épülő, fejlesztő célzattal szervezzük meg.

1.

FELADATOK
Ismerje meg a társas együttélés szabályait.

MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA
o kölcsönös segítségnyújtás
o közösségi ellenőrzés
o tanulmányi és munkaerkölcs erősítése

MEGVALÓSÍTÁS SZÍNTERE
o iskolai közösség
o osztályközösség
o szakkörök
o diákönkormányzat
o rendezvények, kirándulások,
táborok, egyéb versenyek

2.

Ismerje meg népünk kulturális sajátosságait,
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.

o tanulói kezdeményezések segítése
o kulturális örökségünket elérhetővé és
élővé tenni

o
o
o
o
o
o
o

tanórák
tanulmányi versenyek
osztály kirándulások
könyvtár
színházlátogatás
énekkar
tánccsoportok

3.

Sajátítsa el és gyakorolja azokat az ismereteket,
amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza
és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez
vezetnek.

o tanulói kezdeményezések segítése
o nemzettudat megalapozása
o nemzeti önismeret, hazaszeretet
mélyítése
o szűkebb és tágabb környezet
hagyományainak feltárása, ápolása

o tanórák (oszt.f., tört., irodalom,
technika)
o ünnepélyek, megemlékezések,
o nemzetiségi napokon
/települési/ való részvétel
o énekkar
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4.

Legyen nyitott, megértő a különböző szokások,
életmódok, kultúrák, vallások: a másság iránt,
becsülje meg ezeket.

o tanulói kezdeményezések segítése
o környezet sajátosságainak, minőségi
változásainak megismerése, elemi szintű
értékelése

o nemzetiségi napokon való
részvétel
o a „Szivárvány” program
keretében német nemzetiségi,
cigány, magyar est és kiállítás
szervezése,
o német tánc

5.

Váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
Kapcsolódjon be közvetlen környezetének
értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a
környezeti károk megelőzésére törekvés váljon
meghatározóvá.

o tanulói kezdeményezések segítése
o tegye képessé a tanulót a környezet
sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére, értékelésére
o az iskola, a közvetlen környezet
tisztaságának megőrzése, szépítése,
gondozása

o madáretetés, kirándulások,
túrák, versenyek,
o szelektív hulladékgyűjtés,
o komposztálás,
o falutakarítás,
o oszt.fői, term ism.-földrajz,
technika tantárgyak
o erdei iskolai projekt,
o a Víz- és Föld világnapjának
o projekttel történő megvalósítása

6.

Legyen képes az új audiovizuális környezetet
megérteni, és azt szelektíven használni

o számítástechnika,
o könyvtár
o oszt.f. órák

7.

Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is
adott témáról, anyanyelvén szabatosan
kommunikálni.

o fejlessze ki a tanulóban az új
információs rendszerben való
eligazodás, valamint szelektív módon
való használatát
o irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló
ismeretszerzés, véleményformálás és
kifejezés képességei álljanak a
kommunikációs kultúra középpontjában

8.

Az önálló, felnőtt életében képes legyen
életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani.

o segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak,

o oszt.f., biológia

o
o
o
o

magyar, oszt.f. órák
tantárgyi kiselőadások
diákönkormányzat
napközi
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szokásoknak a kialakulását, amelyek a
gyermekek egészségi állapotát javítják
o adjon ismereteket a betegségek,
balesetek, sérülések elkerülésére, az
egészség megőrzésére

o tantárgyon belüli
balesetvédelmi okt./fizika,
kémia, testnevelés,

9.

Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget,
testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek
elkerülésének módjait.
Kapjon kellő mélységű támogatást a káros
függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzéséhez.

o irányuljon a szexuális kultúra,
magatartás kérdéseire
o fordítson figyelmet a családi életre, a
felelős, örömteli párkapcsolatokra
történő felkészítésre
o ismerje meg az egészséget veszélyeztető
káros szenvedélyeket, /drog, dohányzás,
AIDS, alkohol stb./ , ezek megelőzését,
védekezést fejlessze a beteg, sérült és
fogyatékos embertársak iránti elfogadó
és segítőkész magatartást

o oszt.f., biológia
o tantárgyon belüli
balesetvédelmi okt. /fizika,
kémia, testnevelés, technika/
o elsősegély nyújtási ismeretek

10.

Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és
segítő szándékú ellenőrzésére. Tevékenysége
erősítse a közösséghez való kötődést.

o kölcsönös segítségnyújtás, közösségi
ellenőrzés, tanulmányi és munkaerkölcs
erősítése
o osztályközösség kialakítása, erősítése

o diákönkormányzat
o napközi
o tantárgyi versenyek (iskolai és
egyéb)
o kirándulások
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5. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
5.1.




















A pedagógusok feladatai:
Tanítási órákra való felkészülés.
Iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése.
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.
Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkáltató által elrendelt
továbbképzéseken.
Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.
Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés.
Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.
Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése.
Adminisztrációs feladatok pontos, határidőre való teljesítése.
Esélyegyenlőség biztosítása, hátránykompenzálás, ennek érdekében az iskolába bevezetett
programokban való aktív részvétel (boldogságóra, hétszokás)
Pályázatokban való részvétel (írás, megvalósítás, elszámolás), pl: Határtalanul, Erzsébet
programok, Útravaló, NTP, …
Lemorzsolódás csökkentése
Az iskolában működő munkacsoportokban való aktív részvétel (ökoiskolai, mérés-értékelés, óvodaiskola átmeneti, alsós és felsős osztályfőnöki, pályaválasztási)
Táboroztatási feladatok ellátása (pl. nyári napközis Erzsébet tábor, „Csodaszarvas tábor”
Határtalanul tábor, Ökotábor)
Az oktatási és nevelési módszerek helyes megválasztása, alkalmazása:
○ különböző pedagógiai módszerek kombinációja,
○ a bemutatás és szemléltetés helyes megválasztása,
○ öntevékenység fejlesztése a tanulásban,
○ a tanulók korábbi ismereteire való támaszkodás,
○ frontális és egyéni tanulás megválasztásának helyes aránya,
○ feladatlapok, munkafüzetek célszerű alkalmazása,
○ informatikai eszközök beépítése a tananyag feldolgozásához,
○ képességek fejlesztése a tevékenységek által, az ismeretek rögzítése,
○ nyilvánuljon meg a tanórán a permanens ismétlés, koncentráció, írásos és grafikus rögzítés,
visszajelzés,
○ részösszefoglalások és összefoglalások, az ismeretek és tevékenységek gyakorlati
alkalmazása, problémák, feladatok megoldása,
○ az ellenőrzés helyes megválasztása, szóbeli és írásbeli számonkérés helyes aránya,
○ az ellenőrzések tapasztalatainak helyes rögzítése, hasznosítása,
○ egységes értékelési normák kialakítása,
○ a tanulók bevonása az értékelésbe, a követelmények elfogadtatása a tanulókkal és a reális
önértékelés kialakítása.
A tanóra pontos és céltudatos felépítése és szervezése:
○ a helyes tevékenységtípus megválasztása (frontális, csoportos, egyéni),
○ a tanóra felépítése feleljen meg a tartalomnak, a didaktikai feladatoknak,
○ a cél tudatosítása,
○ a tanóra céltudatos tagolása, a tanulók munkájának megszervezése,
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○ a jó időbeosztás (a hasznos munkavégzés minden percben),
○ a tanóra szervezésében kapjanak szerepet a szervezési és szoktatási feladatok is, melyre
kellő határozottsággal figyelmet kell fordítani.
A tanulók munkájának és magatartásának figyelemmel kísérése:
○ a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket és készségeket,
○ a tanulók beszédkészségének kialakítása, figyelve a hangnemre és a stílusra,
○ ki kell alakítani a tanulók szokásrendjét, törekedni kell az életkornak megfelelő
viselkedésszint elérésére,
○ ki kell alakítani a tanulók együttműködési készségét,
○ a tanulók kérdéskultúrájának folyamatos fejlesztése, melyből motiváltságuk következik,
○ munkaasztalokon, padokon uralkodó rend kialakítása, mely a tanulás-tanítás intenzitására is
hat.


A nevelő munkája, egyénisége, magatartása meghatározó, így különös figyelmet kell fordítani a
következőkre:
○ megtervezett, céltudatos munka,
○ megjelenés, öltözködés,
○ beszédstílus,
○ mozdulatok,
○ érzelmi megnyilvánulások,
○ a hangnem ne legyen bántó,
○ a rend, a tisztaság megkövetelése,
○ a fegyelem kialakítása a munkáltatás és tanulás közben,
○ biztatás, együttérzés,
○ kézben tartani az óra vezetését,
○ a pedagógus összpontosítson és összpontosíttasson, vegye észre a különböző zavaró
tényezőket illetve a tanulást elősegítő jelenségeket,
○ megfelelő stílusú tanár-tanítvány dialógus kialakítása,
○ ösztönözzön arra, hogy a tanulók maguk is kérdezzenek, feltámadjon bennük az érdeklődés.



A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése,
○ a házirend betartatása,
○ szokások kialakítása,
○ igényesség környezetükkel szemben,
○ tisztelettudó magatartás embertársaikkal, diáktársaikkal is,
○ vélemény nyilvánítása, kritika, a vitatkozás demokratikus módszereinek elsajátítása,
○ a fegyelmezett munkavégzés szokásainak kialakítása.

5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnökök feladatai
Az osztályfőnök az osztályt, mint nevelési tényezőt, a szociális kompetenciákat alakító, formáló közösséget
vezeti; segíti a tanulókat a helyes értékrendjük kialakításában.
5.2.1. A munka jellemzői
 Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége.
 Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált
követelményeket támaszt.
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Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése,
közösségi tevékenységük irányítása.
Öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
Kiemelt figyelmet fordít az integrált sajátos nevelési igényű tanulók fejlődésére, az érintett
szülők tájékoztatására, a velük való együttműködésre.
A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család
nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel.
Kiemelt figyelmet fordít a lemorzsolódással veszélyeztett tanulókra (tanulmányi előmenetelre,
hiányzásokra-igazolt és igazolatlan)
A jogszabályoknak megfelelően jelzi a tanuló igazolatlan hiányzásainak számát, kapcsolatot tart
az iskola gyermekvédelmi felelősével, ha szükséges közösen családlátogatást tesznek.
Kapcsolatot tart az osztályban tanító pedagógusokkal, áttanító tanárokkal, óraadókkal,
szakemberekkel (gyógypedagógus, gyógytestnevelő, logopédus)
Új osztályában a tanév végéig ajánlott minden családot meglátogatni.
Fogadóórát és szülői értekezletet a munkatervben meghatározott rendben tart.
Elkészíti a kötelező statisztikákat.

5.2.2. Az osztályfőnöki munka feladatkörei
 Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – az elektronikus napló naprakész vezetése, a haladási
és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása
félévkor és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése az osztályozó értekezlet előtt;
félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás


Közvetlen nevelőmunka – az aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek
megismertetése; a kultúrahasználat megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai
tevékenység; mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a Szervezés, koordinációs feladatok
végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, a nevelésben-oktatásban
hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők közötti felvilágosító munka; szabadidős
tevékenységek, programok szervezése

5.2.3. Az alábbi feladatok kapnak kiemelt szerepet:

Az önismeret és az emberismeret kialakítása, önnevelés, önmegvalósítás.

A kapcsolatteremtés és –építés segítése. Az együttes tevékenységben való részvétel
képességeinek kibontakoztatása. A tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása, a társak
(nemek) iránti helyes megítélésre, érdeklődésre nevelés (boldogságóra)

Az eredményes tanulás feltételei és annak megteremtésére való nevelés. A tanulás
motívumainak fejlesztése. Saját, egyéni hatékony tanulási módszerek kialakítása. Az
önképzés és önfejlesztés igényének kialakítása és lehetőségeinek bemutatása (hétszokás)

A személyiség és jellem fejlesztése

A helyes konfliktuskezelés problémamegoldás.

Lemorzsolódás csökkentése: időben feltárni, észrevenni a problémás eseteket és minden
lehetséges eszközzel segíteni a tanulókat

Pályaválasztás előkészítése, iskolatípusok, szakmák megismertetése több csatornán
keresztül (POM informatikai felület használata, üzem- és iskolalátogatások, szakmaismereti
vetélkedők, szakemberek által tartott előadások, öregdiákok beszámolói,..)

Tehetséggondozás, versenyeztetés: a tehetségek felismerése, lehetőséget kínálni a
magasabb szintű ismeret elsajátítására (versenyre való felkészítés, szakkörök, zene, tánc,
sport, „Szivárvány” előadás, „Költészet napi” szavalóverseny szervezése)
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Előkészítés a helyes családi életre, az ezzel összefüggő helyes pénzgazdálkodásra,
háztartási ismeretekre, szülő, gyerek, nagyszülő, válás, család és az iskola.
Munkakultúra- a munka szerepe az ember életében, munkanélküliség. Pályaorientáció,
felkészülés a továbbtanulásra. Helyes és reális iskolaválasztás, élethosszig tartó tanulás.
Az egészséges életmód, egészségvédelem technikáinak elsajátítása. A testi higiénia, a
helyes öltözködés követelményei. A káros szokások, szenvedélyek kialakulásának
megelőzése. A kulturált szabadidőtöltés követelményei: múzeum; színház; mozi, zene; tánc,
sport, helyes gazdálkodás az idővel.
Az ember és a természet kapcsolata - szennyezések; környezetvédelem; a fák és az erdők
szerepe (Ökoiskolai program, témanapok, témahetek tartása, tábori programok)
Hazánk és a nagyvilág – ország – haza - nemzet; a magyar diaszpóra; Az Európai Unió
(osztálykirándulások, Határtalanul pályázat, Erzsébet program).

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
A Nkt. 4.§. 13-14. pontja szerint különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
○ sajátos nevelési igényű,
○ beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
○ hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek/tanuló
○ kiemelten tehetséges gyermek, tanuló.
6.1. Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenység:
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében fontos a komplex
segítségnyújtás: a tantárgyi felzárkóztatáson és a fejlesztéseken túl az önbizalom, a tanulási motiváció
növelése, védő, elfogadó légkör biztosítása, a hátrányok kompenzálása, a gyermek elfogadtatása az
osztályközösséggel.
Mit tehetünk a tünetek enyhítése érdekében?
Súlyos esetekben pszichológus, gyógypedagógus segítségét kell kérni. Az osztályban az enyhébb tünetű
gyerekek esetében a következő eljárások lehetnek hatásosak:











Az azonnali jutalmazás vagy büntetés a hatásos.
Ha rosszat tesznek, konkrétan elmondani a bírálatot.
A jó cselekedeteket azonnal elismerni, megerősíteni.
Az elismerés szóbeli és nonverbális módjaival egyaránt élni.
Az utasítások legyenek rövidek, tömörek. Egyszerre csak egy utasítást adjunk.
A közösen megállapított szabályokat következetesen betartani.
Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői
magatartásra.
A szülő és a gyermeke kapcsolatát erősítjük a gyermekről alkotott pozitív vélemények, dicséretek
elmondásával.
Támaszkodunk a pszichológus és a gyógypedagógus szakmai véleményére, segítségére.
A drámajáték órákon alkalmazható eszközökkel megpróbáljuk oldani a bennük lévő feszültséget.
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A magatartási szempontból problémás tanulókat egymástól távol ültetjük
Egészségesnek tartjuk a gyerekek közös nevelését, annak átélését a mindennapokban, hogy nem
vagyunk egyformák, s azt, hogy a toleranciát nem beszélni kell, hanem gyakorolni.
Arra törekszünk, hogy a tanulók között mindig ott legyen egy nevelő, aki beszélgetéssel, játékkal
és más hasznos tevékenységre való kezdeményezéssel foglalkoztatja őket. Így a tanuló szinte észre
sem veszi, hogy valójában fegyelmezetten viselkedik.
Törekednünk kell arra, hogy a rend és a fegyelem megtartására az ésszerűség, a szeretet és a becsület
vezérelje őket, semmiképpen sem a tekintélytisztelet vagy a félelem.
A családi szocializáció hiányát pótló rendezvényeket szervezünk: közös karácsonyi ünnepély, nyári
táborok szervezése, diákkörök létrehozása.
Fontos a személyes, közvetlen kapcsolat, barátságos, megnyugtató nevelői magatartás, törődés,
odafigyelés.
Lassan és türelmesen, játékosan kell gyakoroltatni.
A figyelem problémái miatt eredményesebb a kisebb létszám, szükséges tér redukálása, elterelő
ingerek csökkentése, a jól tagolt strukturált tevékenység, a feladatok szekventálása.

6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózásának segítése
Az esélyegyenlőség irányába tett fontos lépés a tanulási kudarcok megelőzése, csökkentése, illetve a
kudarckezelési technikák repertoárjának bővítése.
6.2.1. Feladataink:
 Differenciált foglalkoztatás a tanórákon, a napköziben és a tanulószobán;
 Egyénre szabott bánásmód, elvárások és módszerek a tanításban és a számonkérésben;
 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása;
 Önismeret, a reálishoz közelítő énkép kialakulásának segítése;
 Önbizalom erősítése;
 Tanulási motiváció növelése;
 Alapkészségek (olvasás, írás, számolás) kialakítása, megszilárdítása;
 Fejlesztő pedagógiai foglalkozás biztosítása;
 Felzárkóztató foglalkozás biztosítása (matematika, magyar, esetenként más tárgyakból)
 Lemorzsolódás csökkentése
6.2.2. A pedagógussal szembeni elvárások:
 ismerje a részképesség-zavar tünet együttesét
 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni
 semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti részéről a tanulót
 értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit
 teljesítménymérésnél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához képest is nézze a fejlődést
 erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit
 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására
 a szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan viselkedjen
 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal
 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét
 gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolafokozatba kerüléséről, pályaválasztásáról
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6.3. A kiemelten tehetséges tanulókkal való foglalkozás
A kiemelkedő képességű diákokkal való foglalkozás nemcsak magas szintű felkészültséget, hanem
különleges pedagógiai érzéket, nagyfokú empátiát és differenciált módszerek ismeretét kívánja.
Iskolánk feladatai a képességfejlesztés, a tehetséggondozás terén:
 Nemzetiségi német nyelv oktatása
 A tehetség felismerése.
 Kapjon nagyobb figyelmet az új képességfejlesztő, személyiségfejlesztő módszerek alkalmazása a
tanítási órákon.
 A drámapedagógiai és személyiségfejlesztő módszerek legyenek mindennapjaink alkalmazott
pedagógiai eszközei.
 Szorgalmazzuk a versenyekre (járási, megyei, regionális és országos) való felkészítést és az azokon
való részvételt (egyéni és csoportos tanulmányi versenyek és sport).
 Szavalóverseny szervezése és lebonyolítása („Költészet napi” szavalóverseny)
 Szervezünk tehetséggondozó tantárgyi szakköröket.
 Szorgalmazzuk az önálló ismeretszerzés módszereinek alkalmazását.
 Egyéni fejlesztési terv készítése és megvalósítása
 Egyéni képességekhez igazodó foglalkozás a tanórákon.
 természetismeret, ökoszakkör
 Diáksportköri foglalkozások (Bozsik programban való részvétel).
 Csoportbontás (nyelvi angol-német nemzetiségi).
6.4. A szociális hátrányok enyhítése
Az iskola tanulói közül mindig voltak szociális nehézségekkel együtt élők, akik számára az általános
iskolai ismeretelsajátítás, beilleszkedés problémát okoz. Az utóbbi évek nehezedő gazdasági, megélhetési
és részben erkölcsi gondjai, amelyek a családokat sújtják tovább növelték a családok nehézségeit, ezzel
együtt a szociális hátrányokat. A nevelési programunkban ezért külön kell tervezni a szociális hátrányok
enyhítését.
Intézményünk a méltányos oktatás szellemében törekszik az esélyteremtésre, a befogadó iskolai légkör
megteremtésére, a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő folyamatos fejleszt tevékenységre. Részt
veszünk az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben című projektben,
bevezetve annak módszertanát, az Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszert (ETIPE).
Iskolánk esélyteremtő intézmény, amelyben a differenciálás azt jelenti, hogy a tehetséggondozáshoz
hasonlóan nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, ezért a tanórákon a legkülönfélébb
módszerek kapnak helyet, emellett számos tanórán kívüli foglalkozás és kirándulás, táborozás színesíti a
tanulók életét. Célunk, hogy tanulóink megismerjék a tudásszerzés örömét és képessé váljanak az egész
életen át tartó tanulásra. Emellett az aktív pályaorientációs tevékenységünk jelenti a garanciát a sikeres
továbbtanulásra, pályaválasztásra, a felnőtt életben való boldogulásra.
Célunk:
Segíteni azon tanulók:
 beilleszkedését az iskolai környezetbe
 ismeretelsajátítást
 egyéni ütemű fejlődését akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek vagy
átmenetileg azok.
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az intézményünkben megfelel a jogszabályban
előírtaknak.
Az iskola képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező
gyerekek fogadására, és együttnevelésére.
Intézményünk párbeszédet alakít ki minden szülővel.
Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer .

A szociális hátrányok enyhítését az iskolákban az alábbi tevékenységek szolgálják:
 Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése
 Önismereti foglalkozások szervezése (osztályfőnöki óra keretében és külső szakember segítségepályázati úton)
 Drog- és bűnmegelőzési programok (külső szakember)
 Mentálhigiénés programok, elsősegélynyújtás (védőnő)
 Komplex és szerteágazó pályaorientációs tevékenység mentortanár segítségével
 Komplex tehetséggondozó programok (honismereti-néprajzi; zenei-művészeti; sport-turisztikai;
szavaló-mesemondó verseny)
 Komplex táborozások, kirándulások, országjárások –erdei iskolák (alsósok részére egy napos)
 Fesztiválok, bemutatók – bemutatkozik az iskola („Szivárvány est”)
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon,
családlátogatásokon
 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése
 Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön.
 Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal.
 Táborozási hozzájárulások (pályázati forrás, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása)
6.5. A sajátos nevelési igényű – tanulásban akadályozott – enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált
nevelése, oktatása
Az együttnevelésnek iskolánkban már kialakult hagyománya és szakmai stratégiája van. Fejlesztésük a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint történik. A fejlesztési javaslatok
alapján minden gyermek számára egyéni fejlesztési tervet készítünk. A habilitációs, rehabilitációs
foglalkozásokat gyógypedagógus végzi.

7. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési folyamatban
Iskolánkban diákönkormányzat működik a tanulók érdekeinek képviseletére. A diákönkormányzat a
tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók a segítő pedagógusok irányításával
együtt, önállóan intézik saját ügyeiket, szerveznek szabadidős programokat. Demokratikus úton határozzák
meg feladataikat, választják meg tisztségviselőiket, akik a közösség megbízásából hivatottak az ügyek
megvitatására, határozathozatalra.
A diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti, akit az
intézményvezető bíz meg öt évre.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
 a házirend elfogadása előtt
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a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
 saját működéséről
 hatáskörei gyakorlásáról
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
 munkatársainak megbízásáról
Ha a diákönkormányzat képviselőjének részt kell vennie valamely ügyek tárgyalásában, akkor az
előterjesztést, valamint a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás előtt
legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestületnek kell jóváhagynia.
Ez csak akkor tagadható meg, ha az SZMSZ jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével,
házirendjével. A jóváhagyásról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül
nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.
A diákközgyűlést a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében
meghatározottak alapján. A napirendi pontokat a közgyűlés előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell
hozni.

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus, az intézmény partnerei kapcsolattartásának rendje
Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre
épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív
együttműködése.
Ezen együttműködés:
 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség
 megvalósulási formái:
o a kölcsönös támogatás
o koordinált pedagógiai tevékenység
 feltétele:
o kölcsönös bizalom
o tájékoztatás
o őszinteség
 eredménye:
o a családi és iskolai nevelés egysége
o kedvezően fejlődő gyermeki személyiség
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Az együttműködés formáit az alábbi témakör köré rendeztük:

A szülők részéről - a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el:
 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken
 ötletnyújtást az előadások témáihoz
 őszinte véleménynyilvánítást
 együttműködő magatartást
 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását
 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését
 érdeklődő-segítő hozzáállást
 szponzori segítségnyújtást
Iskola (pedagógus) a gyermek helyes neveléséhez a következő tevékenységi formákat kínálja:
 nyílt napok, nyílt órák szervezése
 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, a tájékoztatás formái:
ellenőrző, fogadóóra, tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, egyéni megkeresés
 változatos témájú szakkörök indítása
 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, azokra való felkészítés
 előre tervezett szülői értekezletek (év eleji, félévi, 1. osztályban félévig havonta)
 rendkívüli szülői értekezletek (osztályt, csoportot érintő probléma megbeszélése, táboroztatásra
való tájékoztató)
 pályaválasztási szülői értekezlet, tanácsadás fogadóóra keretében
 előadások szervezése egészségügyi szakember (orvos, védőnő) meghívásával
 közös kirándulások, táborozások,
 szülői munkaközösség működése saját program alapján, amely évente 2-3 alkalommal ülésezik
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
 osztály-család közös hétvége túrázással egybekötve
 szülői munkahelyeken üzemlátogatás, szülő meghívása pályaválasztási foglalkozásra
 alapítvány fenntartása az iskolában folyó nevelési és oktatási munka minőségi javítása céljából
 közös színházlátogatások
 versenyek szervezése, lebonyolítása szülők közreműködésével
 a németség és cigányság tárgyi emlékeinek, hagyományainak ápolása szülők segítségével.
 a problémás gyerekek szüleinek ösztönzése a szülői értekezleteken való részvételre
 pályaválasztási ankét 8. osztályosok szüleinek és a meghívott középiskolai tanárok
közreműködésével.
A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái
Diákönkormányzat, melynek célja az iskolai demokratizmus fejlesztése. Szervezeti és működési
szabályzattal rendelkezik.
8.2 Kapcsolattartási formák
8.2.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák:
 iskolai faliújság
 az iskola honlapja tájékoztatást nyújt:
o iskolai dokumentumokról
o iskolai eseményekről
o eredményekről
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8.2.2. A szülők-pedagógusok közösségét érintő együttműködési formák:
Szülői értekezletek:
 a közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása
 tanévenként 2 alkalommal (szeptember, február)
 a szülők tájékoztatást kapnak, illetve megbeszélést tartanak:
o az osztályközösség alakulásáról
o a magatartás és szorgalom helyzetéről
o a tanulmányi előmenetelről
o a szaktárgyakkal kapcsolatos eredményekről, problémákról
o az iskolai eseményekről,
o az iskolai szintű feladatokból az adott osztályra vonatkozó teendőkről,
o a szülők javaslatairól, kéréseiről
Összevont szülői értekezletet tartunk:
 a leendő első osztályosok beiskolázásának segítésére
Nyílt napok
 a szülők egy-egy tanítási óra meglátogatásával megismerik gyermekük iskolában végzett munkáját,
rálátást kapnak az oktatási intézményben végzett oktató, nevelő munkára
Családlátogatás:
 az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata, ami lehet:
o közvetlen kapcsolat kialakítása
o információszerzés
o a tanuló életterének megismerése
o tájékozódás a kultúrájáról, életviteléről, szokásairól
o a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák megoldása céljából
8.2.3. Intézmény partnereinek kapcsolattartási formái:
o szóbeli tájékoztatás
o írásbeli tájékoztató
o egyeztető megbeszélések, tárgyalások, értekezletek
o egymás rendezvényein való részvétel, közös programok
o szolgáltatások igénybevétele

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai

9.

Az osztályozó-, javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok:
9.1. Osztályozóvizsga
Osztályozó vizsgát tehet a tanuló:




ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól;
ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget;
ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget ad a jogszabályok
szerint az osztályozó vizsgára;
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Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki.
Az osztályozóvizsga előírásai:






Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni:
o Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes.
Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni.
A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében kijavíthatja.
Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll.
Az osztályzatot a bizottság állapítja meg

9.2. Javítóvizsga
Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2-8. évfolyamon a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen
osztályzatot kapott.
A javítóvizsga előírásai:
 A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni.
o A bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, vagy helyettese;
 A javítóvizsga időpontja: augusztus 31-ig terjedhet.
 Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt írásban értesíteni kell.
 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
 A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a bizonyítványba, a
záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá.
 A javítóvizsga nem ismételhető.
 Azt a tanulót, aki az osztályozó ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha
sikertelen vizsgát tett volna.

10. Felvétel és az átvétel helyi szabályai
A tanulók felvételéről illetve átvételéről az igazgató dönt a nevelőtestület véleményét figyelembe
véve.
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
Az 1. osztályba történő jelentkezés:
 Az iskola, beiskolázási körzetéből - melyet a megyei kormányhivatal határoz meg - minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 A beíratás idejét központilag határozzák meg, melyet az iskola saját honlapján a beiratkozás
feltételeivel együtt közzé tesz. A beiratkozási körzetben élő gyermekek szülei erről levélben is
értesülnek.
 A szülőknek lehetőségük van az e-KRETA rendszerben online beíratni gyermeküket, de ebben az
esetben is szükséges az intézményben a megadott időben megjelenni.
 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év augusztus 31-ig
a 6. életévét betölti.
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A beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya)
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:
o óvodai szakvélemény
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény
A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
 az iskolaváltoztatásról szóló nyomtatványt
 lakcímkártyát
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt (a tantestület
véleményét figyelembe véve) az alábbi szempontok szerint:
 a szülő kérése
 a tanuló előző tanulmányi eredményei, igazolt és igazolatlan hiányzásai, valamint magatartás és
szorgalom érdemjegyei
 az adott évfolyamra járó tanulók létszáma
 a különleges gondozást igénylő tanulók esetében a szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte
A döntésről a szülőt mindenkor értesíteni kell.

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítására a helyi tanterv készítésénél külön figyelmet fordítunk,
hiszen a mindennapok során a gyerekek többször találkoznak olyan veszélyforrásokkal, melyek súlyosan
károsíthatják egészségünket. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék, elsajátítsák az alapvető
elsősegély-nyújtási ismereteket, melyekkel akár életet is menthetnek.
Célunk:
 A veszélyhelyzetek során alkalmazandó magatartásformák, tudnivalók elsajátítása, hasznosítása.
 Váljanak szociálisan érzékeny emberekké, akik képesek segíteni rászoruló embertársaikon.
 Tudjanak segítséget kérni telefonon.
 Ismerjék az otthonunkban és az iskolában előforduló veszélyforrásokat.
 Tudjanak egyszerűbb sérüléseket ellátni.
11.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek tartalma:
A tanórákon történik az ismeretek megalapozása, a szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes
szemlélet kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja,
hogy milyen tantárgyról van szó. A környezetismeret-, technika-, testnevelés-, biológia-, fizika-, kémia-,
informatika-, osztályfőnöki-, egészségtan tantárgy helyi tanterveibe kerülő témákat a munkaközösség a
szaktanárral együtt határozza meg.
Tanórákon:
 Fontos telefonszámok
 Ismerje a segítséghívás menetét
 Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás
 Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek:
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o egyszerű sérülések ellátása (horzsolás, égés, esések, orrvérzés, rovarcsípés)
o életjelenségek vizsgálata, légutak szabaddá tétele
o stabil oldalfekvés végrehajtása, vérzésfajták felismerése és ellátása (nyomókötés,
fedőkötés)
o törések, ficamok rögzítése
o mérgezések
o fulladás veszélyei
Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban
Áramütés
Közúti közlekedési balesetek

Tanórán kívüli foglalkozások:
 Szakkörök
 Elsősegély-nyújtási bemutató szervezése szakemberek bevonásával
 Az elsősegély –nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításához külső
kapcsolatok kiépítése:
o Védőnővel, iskolaorvossal
o Országos Mentőszolgálattal
o Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel
 Támogatjuk pedagógusaink részvételét elsősegély nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen
Módszerek:
 egyéni és kiscsoportos foglalkozások
 dramatikus játékok
 szemléltetés
 versenyek, vetélkedők
 filmvetítések
 tematikus előadások
 elsősegély-nyújtási nap (projektnap)
 a tanultak gyakorlati alkalmazása
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HELYI TANTERV
1. A választott kerettanterv megnevezése
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi
kerettantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
10. sz. melléklet Nemzetiségi nevelés- oktatás kerettantervei közül:
10.5-ös Német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterve
11. sz. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási
intézmények számára
11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)
A pedagógiai program, illetve a helyi tanterv elkészítésénél figyelembe vettük
 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt
 a Nat és a 2012-es Irányelv ide vonatkozó előírásait, mely kifutóban van, az utolsó érvényes tanév
a 2020/2023
 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit
 a szülők elvárásait
 az általunk nevelt tanulók sajátosságait

Az első évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyakat egy óraszám alatt kezeljük, a többi
évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bontva.
Iskolánk a hatodik évfolyamon a Hon- és népismeret tantárgyat választotta.
A hetedik osztályban a Dráma és színház tantárgyat a magyar nyelv és irodalom tantárgyba építve
tanítjuk, ezzel a tantárgy óraszáma 1-el emelkedett.
Intézményünkben az idegen nyelvi órákon az angol vagy német nyelvet tanulják.
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel:
 Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló
időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot
a német nemzetiségi nyelv oktatására fordítottuk, valamint iskolánk pedagógusai a
kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói
képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
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2. Kerettantervben meghatározott tanóra foglalkozások
2020-as NAT-ban meghatározott kerettantervnek megfelelő óratervek
(bevezetés felmenő rendszerben 2020. szept. 1-től 2022/23-as tanév)
Alsó tagozatban
Bevezetés éve

2020
1. oszt.

2021
2. oszt.

2022
3. oszt.

2023
4. oszt.

Német nemzetiségi

5

5

5

5

Magyar nyelv és irodalom

7

7

5

5

Matematika

4

4

4

4

Etika/hit-és erkölcstan

1

1

1

1

Német honismeret

1

1

1

1

1

1

Tantárgy/évfolyam

Környezetismeret
Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Digitális kultúra
Testnevelés

5

5

5

5

Összesen:

26

26

26

26

maximális órakeret a NAT
szerint

24

24

24

25

nemzetiségi órakeret

27

27

27

28

Felső tagozatban:
Bevezetés éve

2020

2021

2022

2023

Tantárgyak

5. oszt.
német
nemzetiségi

6. oszt.
német
nemzetiségi

7. oszt.
német
nemzetiségi

8. oszt.
német
nemzetiségi

Német nemzetiségi

5

5

5

5

Magyar nyelv és
irodalom

4

4

3+1 (dráma és

4

Matematika

4

4

4

4

Történelem

2

2

2

2

színház)

Állampolgári ismeretek

1

Etika/Hit-és erkölcstan

1

1

1

1

Német honismeret

1

1

1

1
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2

2

Földrajz

1,5

1,5

Biológia

1,5

1,5

Fizika

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Hon- és népismeret

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Összesen:

29

30

33

33

28

28

30

30

31

31

33

33

maximális órakeret a
NAT szerint
nemzetiségi órakeret

Alsó tagozatosok óraterve 2012-es irányelvek szerint
érvényes 2022/2023-as tanévig felmenő rendszerben:
1. oszt.
német
nemzetiségi

2. oszt.
német
nemzetiségi

3. oszt.
német
nemzetiségi

4. oszt.
német
nemzetiségi

Német nemzetiségi

5

5

5

5

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Német és cigány honismeret

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Tantárgyak

Idegen nyelv

Informatika

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Összesen:

27

27

27

29
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Felső tagozatosok óraterve 2012-es irányelvek szerint
érvényes 2022/2023-as tanévig felmenő rendszerben:
5. oszt.
német
nemzetiségi

6. oszt.
német
nemzetiségi

7. oszt.
német
nemzetiségi

Német nemzetiségi

5

5

5

Magyar nyelv és irodalom

4

5

4

4

4

4

Matematika

4

4

3

4

4

5

Tantárgyak

Idegen nyelv (angol, német)

7.
oszt.
sima

8. oszt.
német
nemzetiségi

8.
oszt.
sima

5

3

3

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

2

2

2

2

2

Etika/Hittan

1

1

1

1

1

1

Német és cigány honismeret

1

1

1

Természetismeret

2

2

Földrajz

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

2

2

2

2

Fizika

2

2

2

2

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

Technika, életvitel és
gyakorlat

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

Hon- és népismeret

1

Természettudományos
gyakorlatok

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

Összesen:

30

30

33

31

33

31

A megtanítandó tananyag a helyi tanterv tantárgyankénti éves bontásában fog megjelenni.
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3. Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes
igénybevétele biztosításának kötelezettségét
A tantárgyi programok egyik legfontosabb eleme a tankönyv:














A tankönyvkiadó katalógusának tanulmányozása.
A jóváhagyott tankönyvek listájának áttekintése.
A választott tankönyvből, taneszközből egy példány kérése a kiadótól vagy megtekintése
tankönyvbemutatón.
Feleljen meg az életkori sajátosságoknak, fejlettségi szintnek.
A sajátos nevelési igényű tanulók számára megjelenő taneszközök megismerése, a
legmegfelelőbbek kiválasztása.
Milyen mértékben szolgálják a követelményekben rögzített készségek, képességek fejlesztését.
A választott taneszközök épüljenek egymásra.
A taneszközök többéves használhatósága (tankönyvek:1-2 osztályban saját könyv-egy évre, 3-8.
osztály 4 évig használható legyen-könyvtári állomány).
Könyvtári példányok biztosítása.
A munkafüzetek feladattárukkal mennyire szolgálják a gyakorlást, differenciált munkát
(felzárkóztatás, tehetséggondozás).
Az olvasmány idomuljon a tanterv tartalmához, célkitűzéseihez:
o ne csak ismereteket közvetítsen, de fejlessze a képességeket és készségeket is, neveljen
gondolkodásra
o legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen használhassa, de a
kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok megoldására
o lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen
o legyen esztétikus, ízléses, megfelelően illusztrált, tartós és könnyen kezelhető.
Feleljen meg az önálló tanulást segítő alapelveknek:
o keltse fel a gyermek érdeklődését
o szerkesztése, ábrái segítsék az önálló ismeretszerzést
o szerkezete legyen egyszerű
o ösztönözzön rendszerezésre.

Feladatunk a jogszabálynak megfelelően a Szülők tájékoztatása az alábbiakról:
 mely taneszközökre lesz szükség a következő tanévben,
 mely tankönyvek kölcsönözhetők ki az iskola könyvtárából,
 mely tankönyvek használhatók fel az előző tanévekből.
A pedagógiai programunkban és a helyi tantervünkben megfogalmazott feladatok végrehajtásához, ill. a
követelmények teljesítéséhez a következő feltételek szükségesek:
 A használható eszközök pontos számbavétele, a használhatatlan és korszerűtlen eszközök
leselejtezése.
 A javításra váró eszközök felújítása, karbantartása.
 A házilag előállítható eszközökhöz belső és külső erők mozgósítása (pedagógus, szülő,
karbantartó).
 Termek csoportbontáshoz (nyelvtanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás)
 Az informatika tantárgy tanításához megfelelő számítógépek, könyvtár.
 A nemzetiségi és etnikai tananyag tanításához szükséges speciális eszközök.
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A tanári szakkönyvtár folyamatos bővítése.
A fentieken kívül szükséges tantárgyanként a modern oktatáshoz elengedhetetlen ismerethordozók
beszerzése (CD-ROM, videó filmek, kísérleti eszközök).

4. NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes
szabályai:
4.1. Erkölcsi nevelés –(római katolikus hittan és etika):
Iskolánkban az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt kell fektetni, mert tanulóinak jelentős hányada hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű. A családokban nagyon eltérő normarendszer alakult ki.
Fontos nevelési feladataink:
 A felelősségtudat elmélyítése.
 Közösségbe való beilleszkedés elősegítése
 Reális énkép kialakítása
 Jó kapcsolat kialakítása társaikkal, felnőttekkel.
 Az önálló gondolkodásra és életvitelre történő felkészülésük segítése.
 Felkészítés különböző konfliktushelyzetek kezelésére
 Képes legyen különbséget tenni jó és rossz döntés között.
 Segíteni az erkölcsi, életvezetési problémák megoldásában.
 A kötelességtudat, a munka megbecsülésének megalapozása.
 Vegyék észre, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el.
Az erkölcsi nevelés fő területei iskolánkban:
 hittan és etika órák
 osztályfőnöki órák és egyéb tanórák
 napközis foglalkozások
 szakkörök
 erdei iskola, nyári táborok
 séták, kirándulások
 iskolai és iskolán kívüli rendezvények.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerint az erkölcsi nevelés célja
 a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,
 cselekedetük és azok következményeiért viselt felelősségük tudatának kialakítása, elmélyítése,
 igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése.
Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása, az életben olyan nélkülözhetetlen készségek
megalapozását, fejlesztését teszi lehetővé, mint a segítőkészség, tisztelet, kötelességtudat, mértéktartás,
önfegyelem. Az erkölcsi nevelés terén nem csupán a pedagógusoknak, hanem az iskola valamennyi
dolgozójának nagyon fontos szerepe van. Arra törekszünk, hogy az erkölcsi értékek a mindennapi
cselekvéseken keresztül a hétköznapi élet irányítására alkalmas jellemformáló erővé váljanak.
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4.2. Egész napos iskola
Intézményünk nem egész napos iskolaként működik. Tanulóink többsége napközis, ezért a délutáni
foglalkozásokon: szakkörök, fejlesztés, felzárkóztatás, tömegsport, tánc és a napközis foglalkozásokon is
részt tudnak venni, s szakszerű segítséget kapnak a tanulásban. A Mindszenti Tanoda keretében 20
tanulónak lehetősége van az iskolai foglalkozások után szakemberek segítségével különböző
foglalkozásokon a hátrányok kompenzálására (fejlesztő és kézműves foglalkozások, pszichológusi
segítség, roma nyelv és hagyományápolás, tánc és zeneoktatás, …)
4.3. Természettudományos nevelés
Az intézményi pedagógiai program a természettudományos műveltség megalapozására nagy hangsúlyt
fektet.
Feladatunk:
 hogy elősegítsük
a
tanulók
környezettudatos
magatartásának és életvitelének
kialakulását, kifejleszteni a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére, felkelteni
az érdeklődést a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,
 továbbá ösztönözni tanulóinkat a problémák megkeresésére, okainak megértésére, kreatív
gondolkodás kialakítására, az egyéni és közösségi döntések felelősségének vállalására környezeti
kérdésekben.
Megvalósítási módok iskolánkban:






Ökoiskolaként működünk, melyet ökoiskolai munkacsoport koordinál, éves munkatervben
fogalmazzuk meg feladatainkat, éves beszámolóban értékeljük tevékenységeinket.
Természetismereti szakkör működik iskolánkban, mely keretében a tehetséges tanulókat
természetismereti vetélkedőkre, versenyekre készítjük fel („Indulj el egy úton …”
Természetismereti és terepi vetélkedő, Fekete István életrajzi és turisztikai vetélkedő: mindkettő
csapatverseny, melyek az együttműködést a csapatszellem kialakítását teszik lehetővé)
1-4. évfolyamon: A természet iránti szeretetüket, értő és féltő figyelmüket a rendszeres túrázások
alkalmával is fejlesztjük / pl., tanulmányi kirándulások, túrák, erdei iskolák /.
5-8. évfolyamon: Törekszünk a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás
kialakítására. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és viselkedés
fejlesztésére. Erre a szakórákon, tanulmányi kirándulások alkalmával, környezetvédelmi programok
szervezésével számtalan lehetőségünk nyílik. Különös figyelmet fordítunk tanulóink
természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Témahetet (fenntarthatósági, víz
világnapja), témanapokat (Föld napja, madarak és fák napja) tartunk. 7-8. osztályos tanulóink a
Pécsi Leőwey Gimnáziumban laborgyakorlaton vesznek részt (konzorciumi tagok vagyunk).

Nevelőtestületünk valamennyi tagja szívén viseli a környezeti nevelést. Iskolánk környezeti nevelésének
már működő tartalmi elemei közé tartozik a természetre káros anyagok gyűjtése (használt elem, műanyag
kupakok, papír, használt, működésképtelen elektromos berendezések).
4.4 Mindennapos testnevelés
Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályainak megfelelően a mindennapos testnevelést
heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatok
részletesen megtalálhatók az Oktatásszervezés fejezetében.
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4.5.Mindennapos művészeti nevelés
Az iskolai oktató - nevelő munkánkban kiemelt szerepe van az esztétikai nevelésnek. A családi környezet
tanulóink többségénél nem segíti az esztétikai élményekkel való találkozást. Az esztétikai - művészeti
tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési,
manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést.
Célok és feladatok:








Tanulóinkat segítjük abban, hogy énekek, mondókák, illetve ezek összekapcsolódása során –
ritmust ismerjenek fel.
A műalkotásokkal, vagy azok elemi formáival való találkozás során a tanulók számára lehetővé
tesszük a felfedezés, a rácsodálkozás örömének, az újdonság élményének megtapasztalását, a
műalkotásokhoz kapcsolódó érzelmek (boldogság, szomorúság, meglepődés, harmónia stb.)
átélését.
Biztosítjuk, hogy a tanulók a zenehallgatás során, a zene ritmusát követve mozoghassanak,
táncolhassanak: testüket ritmusra mozgassák, azon doboljanak; alkalmazzanak erre a célra
kialakított hangszereket vagy használati tárgyakat, természetes anyagokat.
Lehetővé tesszük zenei élmények megélését a zeneművek meghallgatása, az önálló, vagy közös
zenélés során.
Biztosítjuk az irodalmi alkotások (ritmus, hanglejtés, hangulat, mondókák, versek, mesék, rövid
történetek) megismerését, a megismert alkotásokkal kapcsolatos érzelmek, események, személyek
helyzetének, dilemmáinak megismerését és átélését.
Segítséget nyújtunk abban, hogy a tanulók elsajátítsák a kézműves technikák alapvető fogásait
(festékkel csöpögtetni, kézzel, lábbal, szájjal képeket rajzolni, színes port húzni, grafitot
szétdörzsölni, gyurmát szétnyomni, stb.).

4.6.Idegen nyelv- oktatás
Iskolánkban német és angol nyelv tanulására van lehetőség.
Feladataink:
 Kialakítjuk a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.
 Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez olyan légkört
teremtünk, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.
 Fejlesszük beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek
megfelelően.
 Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban
megnyilvánulni.
 Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs
helyzetekben használni.
 Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését.
 Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv
kommunikációképes ismerete.
 Adjunk betekintést a cél országok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek
megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar
kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák.
 Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és eszköze
más ismeretek szerzésének.
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A mindennapi életben és a munka világában nagyobb eséllyel indul az, aki rendelkezik legalább
egy idegen nyelv ismeretével.

4.7.Emelt szintű képzési forma
A német nemzetiségi nyelvet oktatjuk heti 5 órában plusz heti egy óra népismeret. Részletezve a
nemzetiségi nevelési oktatás című részben.
4.8.Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása
Az SNI tanulók integrált oktatása intézményünk kiemelt feladata. Szülői kérésre a 2000/2001-es tanévben
5 tanulásban akadályozott tanulóval vezettük be iskolánkban az integrált oktatást.
Céljaink:
 Gyermekközpontú szemlélettel, a társadalmi szocializációt segítő képességek fejlesztésével
alakítsuk és fejlesszük a tanulásban akadályozott / enyhén értelmi fogyatékos / tanulók teljes
személyiségét.
 A számukra elsajátítható műveltségtartalmak átadása speciális tanterv és taneszközök
segítségével.
 Önálló életvitelre való felkészítés.
 Szorongás nélküli légkörben történő önismeret fejlesztés.
Feladataink:
 Speciális nevelési szükségletek minél korábbi felismerése. Óvodáskorban és az alsó tagozaton
észlelt és valószínűsíthető tanulási akadályozottság pszichodiagnosztikai vizsgálatára az illetékes
Pedagógiai Szakszolgálathoz és Szakértői Bizottsághoz irányítani a tanulókat
 Kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése.
 Alapozó készség- képességfejlesztés elsősorban anyanyelv és matematika területén.
 Egyéni differenciált képességfejlesztés, terápiás szemlélet kialakításával.
 A felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásoknál leírt valamennyi képesség fejlesztése.
4.9.Nemzetiségi nevelés-oktatás
A németajkú lakosság és cigányság történetének tanulmányozása napjainkig elvezeti a tanulókat ahhoz az
objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre.
A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a
jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok megtanulnak eligazodni a mai kisebbségi helyzetben,
megismerik a szervezeteket, a testületeket és a sajtót. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a
nemzetiségek sokszínűségére, előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
4.9.1. Alapvető feladataink:
 Magyarságukat vállalva a német és cigány nemzetiség hagyományait megismerjék, tartsák
tiszteletben.
 A tanulók ismerjék szülőfalujukat, a népi hagyományokat, szokásokat.
 A nyelvet használva őrizzék, ápolják hagyományaikat, a gyökerek feltárásával ismerjék meg
elődeik történetét, szokásait.
 A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és
megbecsülésére neveljük tanulóinkat, hiszen a faluban együtt él a magyar, a német és a cigány
népcsoport.
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4.9.2. A német nemzetiségi oktatás megjelenési formái iskolánkban:
 Német gyermek néptánccsoport működik
 Népismereti órák tartása a helyi német nemzetiségi emlékszobában /Heimatstube/
 Német népismeretei órákra vendégek, művészek meghívása iskolánkba
 Évente kirándulásokat szervezünk a németség lakta falvakba, tájházakba / Ófalu, Mecseknádasd,
/esztergályos műhely, Nagynyárád, / kékfestő műhely/
 Német kulturális programok, kiállítások megtekintése
 Évente színházlátogatás Szekszárdon /vagy kihelyezett előadáson/ a Deutsche Bühne előadásain
 Tanulóink részt vesznek minden évben a megyei német nyelvű vers-és prózamondó versenyen,
valamint német nyelvi versenyeken, levelezőversenyeken
 Tanulóink német népmesékkel, versekkel készülnek a Szivárvány estre
 Márton napi programok keretében elevenítjük fel a hagyományokat
 Húsvétváró foglalkozás alsósok számára
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat / NNÖ/ támogatásával nyaranta több tanuló vesz részt a német
nemzetiségi olvasótáborban
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag támogatja a fent felsorolt programok
megvalósítását.
4.9.3. A cigány nemzetiségi oktatás megjelenési formái iskolánkban, melyet a Roma-cigány
Nemzetiségi Önkormányzat finanszíroz, valamint a Mindszentgodisai Tanoda keretében valósul meg:
 cigány gyermek néptánccsoport működik
 cigány származású vendégek, művészek meghívása
 évente kirándulásokat szervezünk a hátrányaik csökkentése érdekében
 Tanulóink részt vesznek minden évben a megyei, körzeti vers-és prózamondó versenyen,
 Tanulóink cigány népmesékkel, versekkel készülnek a Szivárvány estre.
 Anyagilag támogatja iskolánk rendezvényeit, tanévkezdést.
 A rászoruló roma tanulóknak lehetővé teszi az osztálykirándulásokon, táborokban való részvételt
 Év végi jutalmazáskor a jó tanuló, jó sportoló roma tanulóknak ajándékutalványt ajándékoz

5.

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Az iskola a tanulók számára a mindennapos testnevelést a heti 5 kötelező testnevelés órán valósítjuk meg,
melynek keretében a 3-4-5-6. osztályosok kötelező úszásoktatáson vesznek részt.
Ezt egészítik ki a délutáni sportfoglalkozások: az ISK (labdarúgás-Bozsik program), a kerékpáros és a
természetvédelmi (túrázás) szakkörök keretében.
 Egészségnapok, diákönkormányzati napok
o a mozgás jelentősége, egészséges táplálkozás
o az iskolaorvos és védőnő közreműködése a közegészségügyi-járványügyi, környezetegészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában
o a rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársainak előadásai
o képzett kortársak előadásai, drogprevenció
 Sportrendezvények
o gyermek-és sportnap megrendezése évenként
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o sportversenyekre, DIÁKOLIMPIÁ-ra való készítés és azokon való részvétel: kötött és
szabadfogású birkózás, grundbirkózás, kölyökatlétika, atlétika, asztalitenisz, kosár- és
kézilabda, labdarúgás, teremfoci.


Kirándulások
o az iskola tantestülete által szervezett túrák, természetjárás, erdei iskolák

6. A választható tantárgyakkal összefüggésben a pedagógusválasztás szabályai
6.1. Választható tantárgyak
Helyi tantervünk kötelező, illetve kötelezően választott tanítási órákat tartalmaz.
A helyi tantervünkben idegen nyelvi oktatás keretében angol, német és német nemzetiségi nyelv a
kötelezően választható tantárgy. További kötelezően választható tantárgy 1-8. évfolyamon az
etika/hit- és erkölcstan tantárgy.

6.2. A választható foglalkozások
Iskolánk a szülő, illetve a tanuló igénye figyelembe vételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
A szabadon választható foglalkozásokon való tanulói részvételhez a szülő/gondviselő hozzájárul és
tudomásul veszi az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket. A tanórán kívüli foglalkozások iránti
igényeket az iskola május 31-ig felméri, majd ettől függően a következő tanév első hetében meghirdeti
az ingyenes foglalkozásokat. Szakkör, énekkar, sportkör, érdeklődési kör és tanulói önkéntesség
alapján választható. A tanulók jelentkezése önkéntes. Jelentkezés esetén a tanév végéig a részvétel
kötelező. A választható foglalkozások lehetőséget biztosítanak nem csak a tehetség
kibontakoztatására, hanem a pedagógusválasztásra is.
A választható tantárgyakat tanító pedagógus személyét elsősorban a pedagógus végzettsége határozza
meg. A tantárgy óraszámát a pedagógus kötelező óraszáma tartalmazza.
Az intézmény minden esetben figyelembe veszi a szülők igényét is:
 a jelzés erejéig;
 a lehetőségeink határáig;
 és a pedagógiai szempontokat is figyelembe véve adunk lehetőséget.

7.

Az egészségnevelés és környezeti nevelési elvek

Iskolánk valamennyi tanárának feladata szaktanárként vagy osztályfőnökként a szaktárgyához
kapcsolódó, a Pedagógiai programban megfogalmazott egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
érvényesítése:
 Minden tevékenységükkel szolgáljuk a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.
 Az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet tiszteletére neveljük tanulóinkat.
 Olyan környezetet biztosítunk:
○ amely elősegíti az egészséges testi, lelki, szociális fejlődésüket,
○ amely segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, így
javítják egészségi állapotukat.
 Ismereteket nyújtunk a balesetek, sérülések, betegségek elkerülésére, az egészség megőrzésére.
 Tudatosítjuk bennük a mindennapos testedzés fontosságát.
 Fejlesztjük tanulóink elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fogyatékos embertársai
iránt.
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A gyerekeket a káros szenvedélyhez vezető szokások:
○ dohányzás,
○ alkohol- és drogfogyasztás,
○ helytelen táplálkozás kialakulásának megelőzésére neveljük.
Törekszünk arra, hogy rendelkezzenek alapvető szexuális ismeretekkel, tudjanak kulturált
párkapcsolatot létesíteni.
Figyelmet fordítunk a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Megtanítjuk őket arra, hogy az önálló felnőtt életükben legyenek képesek egészséges életvitelt
kialakítani.
A gyermekekben hajlandóságot ébresztünk a környezetvédelemben való aktív részvételre,
kialakítjuk a tenni akarást a problémák megoldására.
Kifejlesztjük az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést.
Érzékennyé tesszük a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, élvezetére.
Segítjük a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos életvitel
kialakítását, lehetővé tesszük a természet teljességének megértését, az ehhez kötődő pozitív
érzelmek megélését, a környezetérzékenység javulását.
Lehetővé tesszük a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítását.
Kialakítjuk a gyerekekben, a környezettudatos magatartást, életvitelt (a környezetkímélő
termékeket, technológiákat részesítsék előnyben).
Megismertetjük a gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit.
A környezeti nevelés beépítjük a természettudományokon kívüli tantárgyakba (technika-életvitel,
történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy az összetett
környezeti jelenségeket sokoldalúan közelítsük meg.
A természeti környezet megismerését biztosító programokat szervezünk:
○ erdei iskola,
○ témahét,
○ jeles napok megünneplése,
○ faültetés, terepi foglalkozások.
A gyermekek környezetóvó, javító tevékenységének szervezésekor bekapcsolódunk különböző
természetvédelmi szervezetek
○ Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának kihelyezett irodája,
○ Magyar Madártani Egylet munkájába.

Az egészségnevelési program részletesen kidolgozva megtalálható a Pedagógiai program
Oktatásszervezés címszó alatt.

8.

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

Iskolánk 2000 óta végzi a SNI tanulók integrációját, melyet szülői és fenntartói kérésre vezetett be, s
teremtette meg az oktatás feltételeit.
Iskolánk beiskolázási körzetébe tartozó négy település (Mindszentgodisa, Kishajmás, Kisbeszterce,
Bakóca) mindegyike a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti hátrányos helyzetű település. Tanulóink többsége hátrányos
helyzetű, ezért kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség megteremtése, a hátránykompenzálás, felzárkóztatás,
törekvés a lemorzsolódás csökkentésre.
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Céljaink:
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi és szociális hátrányából fakadó különbségek
ellensúlyozása;
 a szegregációmentes csoportok, osztályok kialakítása;
 a minőségi oktatáshoz, a tanulóbarát környezethez való egyenlő hozzáférés biztosítása;
 diszkriminációmentes szemlélet kialakítása;
 egyéni képességek szerinti ismeretelsajátítás és értékelés;
 érettségit vagy szakmát adó középiskolákba történő jelentkezés és sikeres iskola befejezése.
Feladataink:
 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók optimális képességeinek kibontakoztatása;
 az inkluzív nevelés-oktatás elfogadtatása (gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal);
 a tantestület pedagógusai által elvégzett új tanulásszervezési módszerek rendszeres alkalmazása
tanórákon és tanórán kívül;
 egységes nevelési elvek alkalmazása, értékek, értékrendek, szabályok tudatosítása az iskola
szereplői körében;
 az egyéni fejlődési ütem maximális figyelembe vételével a tanulók egyéni haladási - ill. fejlesztési
tervek alapján történő felzárkóztatása, vagy tehetséggondozása; tapasztalaton-, élményszerzésen
alapuló tanulás, a differenciáló módszerek alkalmazása;
 A szülői szervezet és a diákönkormányzat összetételében tudatosan figyelünk arra, hogy a tagjai
között legyen halmozottan hátrányos helyzetű, cigány, sajátos nevelési igényű tanuló illetve szülő;
 az iskolafokok közötti átmenet elősegítése, a lemorzsolódás megelőzése, a sikeres továbbhaladás és
a tanulók utánkövetésének megvalósítása érdekében intézményi együttműködések (pl. mentorálás)
támogatása és biztosítása.
A megvalósítás tevékenységrendszere:
 fejlesztő foglalkozások 1-8. osztályig matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból
 tehetséggondozás:
o változatos szakkörök kínálata (természetismereti- ökoszakkör, közlekedés és
kerékpárszakkör, matematikai, sport-labdarúgás),
o kistérségi tanulmányi, mese- és versmondóversenyekre való felkészítés és eredményes
szereplés (kapcsolattartás a Sásdi Járás iskoláival: Mágocsi tanulmányi verseny alsósoknak,
Glaub Nándorné mesemondó verseny, Maratoni Mindentudó, Címea kupa, Kölyökatlétika),
o Különböző (járási szintnél magasabb) tanulmányi versenyeken való részvétel, továbbjutás a
megyei, regionális és az országos döntőkre. Versenyek: Zrínyi Ilona matematikaverseny,
Marcali Alapműveleti Matematika verseny, Dombó Pál tanulmányi verseny,
Tudásbajnokság, Vigyázz Kész Pénz! pénzügyi vetélkedő, „Indulj el egy úton”
természetismereti verseny, Fekete István életrajzi és terepi vetélkedő, Pályaválasztási
vetélkedők, ….
o Járási versmondó verseny rendezése iskolánkban minden évben a Költészet Napján.
 hatékony művészeti nevelés:
o magyar, német és roma vers és mesemondó versenyek,
o rajzszakkörön való részvétel (rajzpályázatok készítése),
o énekkarban való aktív részvétel
o zeneoktatás (lehetőség: a Sásdi Zeneiskolában, Fund Roma Művészeti Iskola kihelyezett
tagozatában-Mindszenti Tanoda partnereként),
o német néptánc oktatáson (Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozása), eredményes
fellépések a környező településeken
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o cigánytánc (Fund Műv. Isk.),
rendszeres színházlátogatások; budapesti kirándulások múzeumlátogatással egybekötve;
eredményes sport- és turisztikai programok szervezése:
o Bozsik programban való részvétel,
o gyalogos- és kerékpártúrák szülők, pedagógusok részvételével;
o kistérségi atlétikai és futball versenyekre nevezés;
o minden év szeptemberében részvétel a Magyar Diáksport Napján (MDSZ szervezésében)
o minden év októberében a Nemzetközi Gyaloglónapon való részvétel
o Iskolai sportnap, sportágválasztó szervezése minden év májusában
o lehetőség tanulóink számára a birkózó sportágban kipróbálni a tehetségüket, versenyeken
(hazai területi, országos, nemzetközi), Diákolimpián való részvétel, kötött- és szabadfogású
birkózásban, grundbirkózásban (a Mindszentgodisai Önkormányzat támogatásával helyben
van lehetőség a napi edzésekre)
o Egyéb diákolimpiai sportágakkal való ismerkedés, versenyeztetés (kölyökatlétika, atlétika,
asztalitenisz, kosár- és kézilabda, labdarúgás, teremfoci).
pályaorientáció:
o 7-8. osztályosok számára előkészítő matematika szakkörön való részvétel;
o pályaválasztási szülői értekezlet tartása;
o iskola- és pályaválasztási börzék látogatása
o az Oktatási Hivatal által vezetett EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alapés középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és
kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és
fejlesztése” című projekt keretében fejlesztett pályaorientációs mérő- és támogatóeszközt
(POM) pályaorientációs, pályaválasztást előkészítő pedagógiai tevékenységünkbe beépítjük
a 7-8. osztályban.
drog- és bűnmegelőzési programok szervezése a felső tagozatosok számára a Családsegítő Központ
szakembereinek és a Járási Rendőrkapitányság munkatársainak bevonásával;
pályázati kiírások függvényeként Balaton melletti, Erdélyi és napközis 5 napos személyiség- és
kompetenciafejlesztő táborok (Erzsébet tábor, Csodaszarvas tábor), szervezése minden
korosztálynak, ill. egy napos erdei iskolai programok az alsósok számára (Mecsek Erdő Zrt.)
Az EFOP-3.2.15/ VEKOP-7 kiemelt projekt keretén belül az EFOP-3.3.5-15 során megvalósult
pedagógiai fejlesztések vívmányaira épülve az EFOP-3.3.5- 19 szintén a nem formális, informális
tudásszerzés pedagógiai- módszertani kultúrájának fejlesztéséhez járul hozzá.
Az EFOP-3.3.5-19-2020-00039 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Szigetvári Tankerületi
Központban elnevezésű projekt előtérbe helyezi az élménypedagógia eszközrendszerével
megvalósított pedagógiai kreativitást, a tantárgyak integrációját, a tanulói kulcskompetenciák nem
formális és informális módszerekkel történő fejlesztését, az egymástól tanulás élményét, a
kooperatív együttműködésen alapuló szociális tanulásban rejlő személy- és közösségformáló erőt.
A projekt vívmányai hozzájárulnak az iskolai befogadó légkör megteremtéséhez, a kompetencia
alapú oktatás eredményességéhez szükséges rendszerben való gondolkodáshoz, valamint az
ismeretközpontú tudásátadáshoz.
Hosszútávú hasznosulása megalapozza az életen át tartó tanulás kulcskompetenciáját, hozzájárul
az iskolai lemorzsolódás és végzettség nélküli iskolaelhagyás mutatóinak javulásához, a befogadó
iskolai környezet fejlesztéséhez.
A bentlakásos és napközis táborok megvalósítása olyan élményszerzési lehetőséget kínál
tanulóink számára, mely megalapozza a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárul hátrányos és
halmozottan hátrányos tanulóink szociális hátteréből adódó hátrányainak kompenzálásához.
az eredményes iskolai beilleszkedés megkönnyítésére:
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o „Iskolanyitogató” játékos ismerkedési foglalkozások szervezése az iskolába érkező
nagycsoportos óvodásokkal és szüleikkel;
o tanév közbeni óralátogatások, kézműves foglalkozások, ünnepi műsorra készülések az
aktuális nagycsoportosokkal;
o DIFER mérés elvégzése minden tanév májusában a leendő 1. osztályosokkal;
 pályázatok írása, esélyegyenlőségi programokban való részvételhez: Útravaló, Arany János
Tehetséggondozó program, NTP-s pályázatok, Erzsébet programok, Új Patrónus pályázat.
 Pedagógusok továbbképzése az esélyegyenlőség, lemorzsolódás csökkentése érdekében:
Az intézmény 2019-ben bekapcsolódott a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei által
megvalósított Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
céljából – EFOP-3.1.2-16-2016-00001 c. pályázati program fejlesztő munkájába.
A projekt célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra
megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás
pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan a pedagógusok körében
történő országos elterjesztése.
Az intézmény pedagógusai a projekt keretében pedagógus-továbbképzéseken vettek részt, az
intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához illeszkedő új módszertani
fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, ill. a lemorzsolódás
megakadályozását támogató pedagógiai módszertani eszközöket beépíti az oktató-nevelő
munkájába.
A továbbképzés, melyet az egész tantestület elvégzett: Romológiai alapismeretek - A tanulói
lemorzsolódás megelőzése érdekében. A magas számú roma nemzetiségi tanuló hagyományait és
történelmét megismerve könnyebb az esetlegesen felmerülő velük kapcsolatos problémák kezelése.
A Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködés alapja a projekt megvalósítás időszakában
a fenntartóval megkötött együttműködési megállapodás. A Projekt megvalósítási időszaka
2017.01.01-2021.12.31.

9.

A tanuló átvételének szabályai

A tanulói jogviszony a tanuló és az iskola között a beíratás napján jön létre. A beíratás a tanuló adatainak
az iskola hivatalos nyilvántartásba történő bevezetését jelenti. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló
jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja.
9.1. Az iskolába jelentkező tanulók átvételének elvei
A felvételről az iskola igazgatója dönt.
Az iskolaigazgató a döntésekor köteles figyelembe venni a következőket:
 a fenntartó által meghatározott osztályokat,
 az osztályonként felvehető maximális gyermeklétszámot,
 a fenntartó által meghatározott rangsor felállítási szempontot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az alábbi szempontok szerint az iskola
igazgatója dönt (a tantestület véleményét figyelembe véve):
 a szülő kérése,
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a tanuló előző tanulmányi eredményei, valamint magatartás és szorgalom érdemjegyei,
az adott évfolyamra járó tanulók létszáma,
a különleges gondozást igénylő tanulók esetében a szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte.

Ha körzeten kívül lakó tanuló kíván beiratkozni iskolánkba, akkor az igazgató döntése előtt kikéri a
következő személyek véleményét:
 igazgatóhelyettes,
 az alsós vagy felsős osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
 az érintett évfolyam osztályfőnöke.
Információt kérünk az átadó intézmény vezetőitől a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi
eredményéről, az átiratkozás okáról.
9.2. A kérelmek rangsorolása
A felvételi kérelmek, jelentkezések teljesítésének sorrendje:
 Közvetlen felvételi kötelezettség körébe tartozó jelentkezők felvétele:
o azokat a gyermekeket, akik tekintetében az iskola a kötelező felvételt biztosító iskola (azaz,
amely tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található),
o azokat a gyermekeket, akik számára az iskola kijelölt iskola (az ilyen tanuló felvételét csak
helyhiány miatt lehet megtagadni).


A kötelező felvételi kötelezettség körén túli jelentkezők felvétele:
○ ha a felvételi kötelezettség teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmek is teljesíthetők,
akkor először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni.



Az adott rangsorolási szint esetében a jelentkezők közötti döntés lehetséges módjai:
o sorsolással történő döntés
o sorsolás nélküli döntés

9.3. A sorsolásra vonatkozó szabályok





Ha az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők között.
A sorsolásra az iskolaigazgató, illetve az általa kijelölt személy meghívja a felvételi (átvételi)
kérelmet benyújtókat.
A sorsolás tisztasága érdekében az intézményvezető legalább 3 tagú sorsolási bizottságot jelöl ki.
A sorsolásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A sorsolási jegyzőkönyvet az iskolaigazgató a beiskolázási dokumentumok között őrzi meg.

9.4. Sorsolás nélkül eljárásra vonatkozó szabályok
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után sorsolás
nélkül is felvehető:
○ a sajátos nevelési igényű tanuló
○ az a tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja


Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
○ szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
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○ testvére az adott intézmény tanulója
○ munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
○ az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
9.5. A beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét
A szülőt a döntésről tájékoztatni kell. Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati
lehetőséggel élhet, amelyet a fenntartó bírál el másodfokon. Jelentkezés elutasítása esetén a szülő, a
köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a
kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartója részére, a
Szigetvári Tankerületi Központ Igazgatójának kell benyújtani. A benyújtott kérelmeket a Tankerület a
beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy
telephelye, feladat ellátási helye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a
további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy
telephelye, feladat ellátási helye található.

10. A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
A házi feladatok megválasztásakor fontos szempont a helyi tanterv követelményeinek figyelembevétele. A
nevelő-oktató munka eredményessége érdekében szem előtt kell tartani, valamint a tanulókban és
szüleikben tudatosítani kell, hogy a tanulók otthoni munkája, az írásbeli és szóbeli házi feladatok, szerves
folytatásai a tanórai munkának. A házi feladatok célját, és az osztályt ismerve kell megtalálni a megfelelő
módszert és a helyes arányt.
10.1. A házi feladatok célja
 az alapfogalmak, alapismeretek, összefüggések gyakoroltatása, annak érdekében, hogy a
legfontosabb ismeretek megszilárduljanak, az alapvető tudáselemek készségként álljanak a tanulók
rendelkezésére
 a tanult ismereteket a tanulók az önálló feladatmegoldások során tudják alkalmazni
 az órán feldolgozásra kerülő témákhoz szükséges alapismeretek felelevenítése
Általános elvek, amelyeket minden pedagógusnak be kell tartani:
A házi feladat ellenőrzése szerves része legyen a tanítási óráknak.
Megfelelően készítsük elő a házi feladatot.
Differenciált házi feladatot adjunk.
Törekedjünk arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is érjenek el sikerélményt a házi feladat
megoldása során.
 Tanítási szünetekre, hétvégére ne adjunk házi feladatot.
 A házi feladat olyan legyen, hogy az ismeretek gyakorlását, megszilárdítását szolgálja.

10.2.
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Ne adjunk fel olyan házi feladatot, amelyet a tanulók többsége nem ért.
A házi feladatot mindig ellenőrizni kell.
Nagy mennyiségű házi feladatot ne adjunk fel.
Az írásbeli és szóbeli feladat arányos legyen, minden osztály életkori sajátosságainak megfelelően.
A házi feladat elvégzésének/elkészítésének hiánya elégtelen érdemjegyet vonhat maga után.
Annyi írásbeli házi feladatot adjunk, amennyit a napköziben el tud végezni a hátrányos helyzetű
tanuló is. (otthoni körülmények figyelembevétele)
Az írásbeli feladatok a megtanult szóbeli anyag után következzenek.
Vegyük figyelembe az osztály képességeit, a házi feladatokhoz adjunk útmutatást, segítséget.
A házi feladatok ellenőrzésére, a felmerülő problémákra megfelelő időt kell szánni.
A házi feladat jó megoldását a tanár érdemjeggyel értékelheti.
A megtanulandó elméleti anyagot egyértelműen kell kijelölni a diákok számára.
Annyi házi feladatot adjunk, hogy annak számonkérése a tanítási órán ne menjen az új anyag
rovására.
Nagyobb terjedelmű otthoni munka elkészítésére hosszabb időt kell hagyni.
A versenyre készülő, a tantárgy iránt aktívan érdeklődő tanulókat egyéni választásuk, kérésük
alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
Az írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje maximum 20-30 percet vehet igénybe
egy-egy tantárgyból.
A napi felkészülés otthoni illetve napközis ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
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A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HELYI TANTERVE
11. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása
esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő
program
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztő programja
A Nemzeti alaptanterven alapuló kerettanterv a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának alapdokumentuma.
Az abban meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi
területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. Az ő
felnőtté válásukhoz is a tartalmi szabályozás állami dokumentumában foglalt tartalmak és fejlesztési
követelmények jelölik ki az iskolában elsajátítandó tudást és a kialakítandó képességeket.
Ezek a tartalmi elemek biztosíthatják, hogy minden magyar gyermek,- beleértve a különleges gondozást
igénylő gyermekek többségét is- elsajátíthassa a kultúra leglényegesebb ismereteit, iskolaváltás esetén egy
másik iskolában is folytatni tudja tanulmányait, eleget tegyen az alapműveltségi vizsga követelményeinek
és ezzel képessé váljon a továbbtanulásra, a szakképzésre, a minél teljesebb társadalmi integrációra.
A kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek, tanulók iskolai csoportjába azok a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek, tanulók tartoznak, akiket a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdenek.
A tanulásban akadályozott - enyhe értelmi fogyatékos tanulók
Az enyhén értelmi fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe,
különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze.
Intelligenciájuk az 50-70 tartományba esik.
Hiányosságok:
 A kognitív képességek területén:
○ észlelés, emlékezés, figyelem, koncentráció, logikai műveletek hibái és hiányosságai
 A motoros és orientációs képességek területén:
○ izomtónus, nagy-és finommozgások problémái és hiányosságai
 Az emocionális és szociális képességek területén:
○ tanulási motivációk, önértékelés, tanulási viselkedés problémái és hiányosságai
 A kommunikációs képességek területén:
○ a beszédértés, szókincs, önkifejezés hibái és hiányosságai
A tanulási problémák hátterében nyelvi nehézségek húzódnak meg. Gyakran ún. korlátozott nyelvi
kódot használnak (beszédükben főleg konkrét dolgokat, cselekvéseket jelentő főnevek és igék
találhatók, kevés a közlést pontosító határozós és jelzős szerkezet, az érthetőséget nehezítik a
halmozottan előforduló névmások és töltelékszavak). A belső beszéd később jelenik meg. A tanulásban
akadályozott gyermekek között az átlagosnál nagyobb százalékban találhatók beszédhibás tanulók.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai:
Intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), enyhe fokban
értelmi fogyatékos és magatartászavaros gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő
alapokon nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a
fogyatékosság fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való
felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian
“különbözőek vagyunk”, s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a
közösségek és a társadalom számára.
Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális
önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek pedig
megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek
enyhüléséhez, a “másság” értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet.
Cél, hogy ezek a tanulók a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárs csoportjaiktól elkülönülten,
hanem velük együtt kapják meg. Feladat: a tanulók nevelése-oktatása heterogén csoportokban
történik, így nagyobb esélyük van a sikeres szocializációra.
A pedagógiai többletszolgáltatás jellemzői







fontos a kreativitást, értelmi képességeket fejlesztő feladatsorok, számítógépes fejlesztő
programok alkalmazása
a fejlesztőhelyiség, illetve a fejlesztő eszközök folyamatos bővítése
a NAT, a kerettanterv, helyi tanterv, illetve az Irányelvek figyelembe vétele
a tanulók értékelése is ezeknek megfelelően történik
kiemelten kell kezelni a differenciált foglalkozásokat és az egyéni fejlesztési terveket.
a tanulásban akadályozott tanulóknak készült tankönyvek, taneszközök, az integráltan oktatott
tanulók számára kidolgozott tankönyvcsalád beszerzése

Az együttnevelés szereplői
 A család
○ A tanulók többsége családban nevelkedik.
○ A szülőt meg kell nyerni az együttműködésnek.
○ Tájékoztatni kell gyermeke nevelésével, oktatásával, fejlődésével kapcsolatban.


A tanulóközösség
○ A tanuló legjobb tanítója a társa, ezt a lehetőséget ki kell használni a tanítás során.
○ A páros munka, a kiscsoportos munka során alkalom nyílik egymást segíteni, egymástól
tanulni.
 Az integrált oktatásban a szakemberek együttműködésének formái:
○ együttműködés és fejlesztés a tanulásban akadályozott tanulók számára
○ együttműködés és véleménycsere a nevelőközösség minden érintett tagja számára
○ strukturált megfigyelés
○ a munkatársi felkészítés, egyes problémák megoldására irányuló módszer
○ a szakemberek közötti koordináció a gyógypedagógus feladata
○ a pedagógiai szakszolgálatok segítsége
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A pedagógusok feladatai az integrált SNI tanulók nevelésében, oktatásában:

















A tanév elején a pedagógusok részletesen megismerik és elemzik az SNI gyermekek iratanyagát,
vizsgálati dokumentációját.
Számba veszik a befogadó osztály közösségi jellemzőit és az integrált tanulók sajátos problémáit.
Az egyéni fejlesztési tervek kimunkálása a tanulók tartós megfigyelése és a szakértői vélemények
alapján történik team munkában.
A gyermekvédelmi felelőssel mérlegelik a szülők megnyerésének lehetőségét, stratégiát dolgoznak
ki a kapcsolat felvételére, erősítésére.
Beszerzik a speciális fejlesztő eszközöket, tankönyveket, taneszközöket.
A pedagógusok az éves felülvizsgálatok alkalmával javaslatot tehetnek a szakértői véleményekkel
kapcsolatosan szükségessé váló módosítások kérése tekintetében (pl.: diagnózismódosítás,
kiegészítő vizsgálatok kérése, stb.).
A pedagógusok negyedévente írásos elemző értékelést készítenek az osztályukba járó tanulók
fejlődéséről, az elért eredményekről, az értékelés egy példányát a szülő részére át kell adni.
A segítő szakemberek és a pedagógusok a pszichológus segítségével feltárják az esetleges kudarcok
okát rendszeresen szervezett esetmegbeszélések keretében.
Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez.
Nagyobb mértékű differenciálást valósít meg.
Figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulásait.
Egy-egy tanulási, nevelési helyzet megoldásához alternatívákat keres.
A pedagógiai diagnózisban, egyéni fejlesztési tervben leírtakat figyelembe veszi.
Egyéni haladási ütemet biztosít.
Individuális módszereket, technikákat alkalmaz.
Együttműködik a különböző szakemberekkel.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában részt vevő gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár feladatai:










Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését.
Javaslatot tesz a fogyatékossághoz, a tanuló egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására
segítséget nyújt a szükséges speciális eszközök kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök
használatát.
Javaslatot tesz módszerek alkalmazására.
Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz az értékelésben.
Együttműködik a többségi pedagógusokkal, és az integrációt segítő egyéb szakemberekkel.
Fejlesztési tervet készít.
Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat tart, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő
képességeire, funkcióira.
Segíti a befogadó pedagógust.

A sajátos nevelési igény szükségessé teszi speciális eljárások, habilitációs és rehabilitációs célú
pedagógiai eljárások alkalmazását. A habilitációs, rehabilitációs fejlesztés a sajátos nevelési igényhez
alkalmazkodva kompenzációs megsegítés, amely az integrált tanulók sérülésével összefüggő
funkciókat, képességeket fejleszti, illetve visszaállításukra törekszik. Az iskola óratervében is
megjelenik a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs órakeret.
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység céljai és feladatai:






az értelmi fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása a meglévő ép funkciók bevonásával
a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására való törekvés
a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása
a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos tulajdonságok, funkciók fejlesztése
az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása

A tanulásban akadályozottak egyéni és kiscsoportos habilitációs és rehabilitációs foglalkozásainak
feladatai:


Beszédfejlesztés
o hangutánzó játékos gyakorlatok
o szókincs bővítése eseményképpel
o hangkeresési gyakorlatok
o mesefeldolgozás
o mondatalkotás mondat kiegészítéssel
o párbeszéd kialakítása elképzelt helyzetekben



Számfogalom, számolás fejlesztése
o számlálás
o mennyiség egyeztetése tárgyakkal
o számok egyeztetése számképpel
o műveletek cselekvéssel
o bontás, pótlás színek segítségével
o 5-ös, 10-es egység a kéz ujjain
o játék a logikai lapokkal
o hasonlóság, különbözőség megfigyelése
o kakukktojás keresése



Nagymozgások fejlesztése
o járás-, futásgyakorlatok
o ugrás-, egyensúlyozó gyakorlatok



Finommozgások fejlesztése
o ügyesítő ujjgyakorlatok
o vonalvezetési gyakorlatok / íráselemek gyakorlása /
o ragasztás, gyurmázás, fűzés, vágás, festés



Észlelés fejlesztése
o látási észlelés / szín, forma, nagyság /
o hallási észlelés / hanganalízis /
o tapintási észlelés / puha, kemény, érdes /
o téri észlelés / testséma, testkép /
o tárgyak térbeli elhelyezkedése / előtt, mögött … /
o síkbeli tájékozódás, iránygyakorlatok / bal, jobb, álló, fekvő /
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Fogalomfejlesztés, fogalmi gondolkodás
o gyűjtőfogalmak kialakítása
o időfogalmak / időrendi sorrend /
o sorrendiség, összetartozás



Figyelem, emlékezet fejlesztése
o mese megfigyelése adott szempont szerint
o tárgyak térbeli helyzetének rögzítése
o hiány megállapítása emlékezet után
o ismert tárgy kiválasztása több tárgyból
o vizuális emlékezeti feladatok
o akusztikus emlékezeti feladatok
o memóriajáték

Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározza:





a fogyatékosság típusa, súlyossága
a fogyatékosság kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje
a társadalmi integráció elvárásai
a sajátos nevelési igényű tanuló
○ életkora
○ pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei
○ képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei

A nevelésükhöz biztosított feltételek:






a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta
foglalkoztatása,
speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,
a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása,
egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a szakértői véleménynek
megfelelően,
hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tanagyának elsajátíttatására.

Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése
Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, egymás
munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfogalmazása. A tévedések
megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a tanulási folyamat részeként való kezelése
a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a gyerekeket a szorongástól.
A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét. Ugyanakkor az elért
teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott gyermek aktuális teljesítőképessége, az,
hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a munka, a feladat elvégzése érdekében.
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Elvünk, hogy az értékelés
 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be
 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött
 tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.
Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész személyiségének
fejlődésére koncentrálnak.
A helyi tanterv elkészítését a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 32/2012. (X.8.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Irányelv) segítette.
Célok:
 minél teljesebb önállóság elérése
 a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedés
 a fejlesztés követelményei igazodjanak a fejlődés üteméhez
 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása
 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl
Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók
fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások,
tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi
cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének
hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat
korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt tananyag elsajátítására –
a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk.
A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására,
amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre
önállóbb tanulási tevékenységet tesz lehetővé a tanulók számára.
Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni diagnosztikára
épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív
állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű fejlesztésnek.
Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat – a gyógypedagógia
eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a tanuló az alapvető
kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő biztosítása mellett felkészült legyen.
A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a
társas kapcsolatok iránt, miközben tág teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő
gyermekjátéknak és mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt.
A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók egyéni
háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját tartalmazó egyéni
fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési folyamatban.
Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret 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.
A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a
szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra
irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tudásgyarapítást, a képességek, a
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személyiség fejlesztését a konkrét tapasztalásokra alapozva a gondolkodási funkciók különböző sérülését,
eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell elérni.
Az 5–6. évfolyamon a cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az önálló tanulás
képességének fejlesztésével az alapvető kultúrtechnikák használatának eszközszintűvé tétele, valamint az
intenzív személyiségfejlesztés.
Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek középpontba
állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá a konkrét megtapasztaláson alapuló
tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe
véve. A tantárgyi tartalmakat, a tevékenységeket, feladatokat, a terápiás célú eljárásokat a fejlődés egyéni
üteméhez, a módosult tanulási képességhez kell igazítani. Végső soron mindennek meg kell alapoznia a
tanulók felkészítését az önálló életvitelre és önálló munkavégzésre, a tanulói képességkultúra fejlettségéhez
igazodó szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre.
A 7–8. évfolyam legfontosabb célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása, a
személyiség integritásának növelése.
E cél eléréséhez szükséges feladatok: a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási lehetőségeinek
kialakítása; az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési képesség erősítése; a
társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák kialakítása, az önálló
életvitelre való alkalmasság megszilárdítása.
Fejlesztő programunk a játékosságon, a tapasztalatszerzésen, életkori sajátosságokon, pozitív érzelmeket
keltő tevékenységeken alapul. Megvalósítását gyógypedagógus, logopédus, iskolapszichológus segíti.
A következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk:
 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel
 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és nevelés
folyamatában
 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele
 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, a speciális nevelési
szükségletek kielégítése a nevelés, oktatás minden területén
Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából:
 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési technikák
elsajátításával, gyakorlásával
 toleráns magatartás kialakítása a személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák
elfogadtatásával
 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, osztályfokok,
tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével
 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű
korrekciójával
 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az egyének
kondícióinak megfelelően
 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, a módszerek ás tevékenységi
formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai tevékenység kívánalmainak megfelelően
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A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE
1.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei

1.1. Első évfolyamba lépés
 A tanulói jogviszony a beiratkozással kezdődik.
 A jogviszony kezdetéről az iskola igazgatója dönt az óvoda szakvéleménye alapján.
 A szabad iskolaválasztás lehetővé teszi a körzethatáron kívüli gyermek felvételét is.
 Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság
véleménye alapján születik a döntés.
A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele megfelel a Nemzeti Köznevelési Törvény vonatkozó
bekezdéseiben foglaltaknak.
1.2. A 2-8. évfolyamon:
 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előirt minimum tanulmányi
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból, teljesítette.
 Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, a tanév végén "elégtelen" osztályzatot kap, függetlenül a
tantárgyak számától, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
 Bármely tantárgyból való sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló az évet megismételheti.

2.

A szöveges értékelés alkalmazásának szabályai

Iskolánkban az alsós munkaközösség úgy döntött, hogy első osztályban és második osztály félévkor
szövegesen értékeli a tanulók teljesítményét. 2. év végétől 8. osztályig érdemjeggyel osztályozunk.


Kiválóan megfelelt:
○ Ha a tantervi követelményeket megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni képes.
 Jól megfelelt:
○ Ha a tantervi követelményeket kevés hibával elsajátította, kisebb bizonytalansággal, de
tudja.
 Megfelelt:
○ Ha a tantervi követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen ismeri, de a
továbbtanuláshoz szükséges minimumot elsajátította, segítséggel képes önálló
feladatvégzésre.
 Fejlesztésre szorul:
○ Ha a minimumot nem sajátította el, és segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre.
Az értékelés két példányban készül, az egyiket a szülőnek a személyes megbeszélések alkalmából átadjuk,
a másikat az IPR dokumentumok közé helyezzük.
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3. A beszámoltatás követelményei és formái
A pedagógus a tanuló teljesítményét tanév közben rendszeresen értékeli. Az értékelés kétféle módon
történhet: szöveges formában, vagy érdemjeggyel. Ezen felül a nevelő sajátos jelzéseket (piros pont,
csillag) is alkalmazhat a gyermek teljesítményének értékelésére.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szövegesen fejezzük ki a
tanulók teljesítményét.
Iskolánkban 2. évfolyam végétől 8. évfolyam végéig 1-5-ig skála alapján érdemjeggyel határozzuk meg a
tanulók teljesítményét:
 A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen;
 a tanuló magatartásának, szorgalmának minősítésénél: példás, jó, változó, rossz/ hanyag
érdemjegyeket, osztályzatokat alkalmazunk.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanév közben rendszeresen (legalább havonta egy
alkalommal) érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A minősítés együtt jár a
félévi és év végi bizonyítvány átadásával.
Az év közbeni értékelés elvei
 A pedagógusok a tanulók teljesítményét rendszeresen értékelik, minden témakör lezárását témazáró
dolgozat írása követi.
 A kapott érdemjegyről a szülőt minden esetben tájékoztatni kell az ellenőrző könyvön/tájékoztató
füzeten keresztül.
 A teljesítmény osztályozásakor elsődleges szempont a helyi tantervi követelményeknek való
megfelelés.
 A készségtárgyaknál az egyén adottságait, az önmagához viszonyított fejlődését kell figyelembe
venni.

4. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai
4.1. Az értékelés alapelvei, céljai
4.1.1. Az értékelés alapelvei
Az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon:


alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet és motiváló hatású;



nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart;



a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének;



a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről;



az értékelés legyen egységes, igazságos, objektív;



az értékelés rendszeres, folyamatos és következetes;



az életkori sajátosságoknak megfelelő és egyértelmű;



a célnak megfelelően egyénre, ill. közösségre irányuló;



megfelelő stílusban történjen;



mindig fejlesztő hatása legyen;



a tantárgyi jegybe az órai viselkedés nem számítható be.
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4.1.2. A tanulás értékelésének elvei:


a munkavégzés rendezettsége



a munkafegyelem



a felszerelés



a házi feladat megléte



az odafigyelés és összpontosítás



az önállóság



a segítségkérés és adás



az együttműködés



az érdeklődés



az aktivitás



a munkatempó



a hatékonyság

4.1.3. Az iskola értékelési rendszerének célja:





visszajelzés a tanulónak, pedagógusnak, szülőknek
információ a középiskolának továbbtanulásnál
a személyiségfejlesztés eszköze (siker, és kudarc)
motiváció

4.1.4. Az értékelés eszközei és időbelisége:
 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható a tanuló évfolyamismétlésre, ha tanulmányi
követelményeit az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni
 Szülői kérésre, a tantestület egyetértésével és az intézményvezető engedélyével az évfolyam
megismétlése 1. évfolyamon is lehetséges.
 Naponta szóbeli értékelés ösztönzés céljából.
 Témakörönként írásbeli és szóbeli feleletek megfelelő aránya.
 A tantárgy eszközrendszeréből adódóan témazáró dolgozatok (központi, munkaközösség és
szaktanár által összeállított feladatlap).
 Minden tantárgyból havonta legalább egy érdemjegy javasolt.
 A pedagógus módszertani szabadsága alapján a naplóban az érdemjegyek jelölése. Ismeretlen
eredetű érdemjegy a naplóba nem kerülhet.
 A tanulókat és a szülőket a kapott érdemjegyekről minden esetben értesíteni kell az ellenőrzőn
keresztül.
 A szülő betekintést kaphat az osztályozási naplóba, a témazáró dolgozatokba, a tanulókövető
naplókba.
 Az egyes tanulók osztályzatait a tantestület osztályozó értekezleten áttekinti, a végső
érdemjegyről a szaktanár dönt.
 Szöveges értékelés, ajánlás, neveltségi vélemény (rendőrség, bíróság részére, gyermekvédelem).
 Tárgyi jutalmak tanév végén (oklevél, könyv, kupa).
 A magatartás és szorgalom értékelése előzetesen osztályközösségi keretben negyedévente majd
a tantestület véleménye alapján félévkor és tanév végén.
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 Évközi és év végi osztályzatok eldöntésében kombinált eljárás (a fejlődés tendenciája,
átlagszámítás, részosztályzatok különböző súlya).
 Az év közben kapott osztályzatok javítását lehetővé tesszük.
 Diagnosztizáló mérések alsó és felső tagozaton tanév elején.
 Szummatív mérések alsó és felső tagozaton félévkor és tanév végén.
 Fejlesztés utáni mérések és azok értékelései tanév közben.
4.1.5. Az értékelés szintjei









Egyéni szinten:
○ A taneszközök illetve a házi feladatok sorozatos hiánya, pontozásos rendszerben rögzítésre
kerül és a tanuló szorgalom értékelésébe beleszámít. Tantárgyi jeggyé NEM alakulhat!
○ Szóbeli és írásbeli feleletekkel, mérésekkel, értékelő lapokkal.
Egyéni és osztályszinten értékeljük:
○ A tantárgyi követelmények teljesítését.
○ Tájékozottságot, otthoni munkát, gyűjtőmunkát, házi feladatot.
○ Tantárgyhoz való viszonyt, órai munkát, szorgalmat.
○ Esztétikus formát (külalak, munkadarab).
○ Szereplést, versenyt.
○ Az iskola által közvetített értékekkel történő összehasonlításban a viselkedést, közösséghez
való viszonyt.
Iskolai szinten:
○ A tantárgyi követelmények teljesítését.
○ Szereplést, versenyt.
○ Önfejlődést, tanév végén az éves teljesítményt.
Területi szinten:
○ Kistérségi, megyei tanulmányi és sport versenyek.
Országos szinten:
○ Országos kompetencia-mérés.
○ NETFIT mérés.
○ Országos komplex tanulmányi versenyek.
○ Országos sport és tantárgyi versenyek.

4.2. Az értékelés formái, módjai, területei
Az értékelés formái:
 Helyzetfeltárás diagnosztikus értékelés
 Fejlesztés formái formatív értékelés
 Minősítő szummatív értékelés
 NETFIT és OKM értékelése
4.2.1. A diagnosztikus értékelés:
Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a pedagógusnak a
helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezéséhez.
A diagnosztizáló mérések tanév elején, félévkor és év végén történnek meg szövegértésből és
matematikából, amelyeket osztályzattal nem, csak százalékosan minősítünk.
A diagnosztizáló mérések eredményei alapján készülnek el az egyéni és csoportos fejlesztési tervek.
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Kimutatható, hogy
 milyen szinten tesz eleget a tanuló az elvárásoknak, vagyis egy tanítási szakaszba való belépés
feltételeinek,
 mely pontokban van lemaradás.
Pontos információt kaphatunk az osztályon belüli csoportba sorolásról. Meghatározhatóvá válik az egyénre
és csoportra szabott módszerek kiválasztása. Az anyagot az osztálytanító ill. a szaktanár állítja össze. Alsó
tagozatban adott napon egy, míg felsőben két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. Fontos, hogy a
tanulók - a dolgozat megírása előtt egy héttel- tájékoztatva legyenek az időpontról, a témáról. Ezeket a
beszámolókat érdemjegyekkel nem értékeljük, hanem százalékoljuk.
4.2.2. A formatív értékelés:
Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak korrekciójához ad segítséget
pedagógusnak, szülőnek, diáknak. Folyamat közbeni értékelés, nem minősítést, ítélkezést jelent, hanem a
tanulási sikerek megerősítésére és a hibák és nehézségek differenciált feltárására és javítására irányul.
A formatív értékelés rendszeresen és folyamatosan történik, önértékeléssel, tanári értékeléssel, legtöbbször
osztályzattal értékeljük, amely a tanár számára visszajelzést, a tanuló számára pedig tudatosítást, és
ösztönzést jelent az önkorrekcióhoz.
A formatív jegyek megerősítik a félévi és év végi osztályzatokat.
A formatív teszt tulajdonságai:
 segítő, formáló funkciója van
 célokhoz és követelményekhez kapcsolt
 a tanítási – tanulási folyamat közben kerül rá sor
 jelzi az elért tudásszintet
 felhívja a figyelmet a lassúbb haladásra
 segíti a tanítás – tanulás folyamat alakítását
 a tanuló tudását értékeljük
A formatív mérőeszköz készítésének lépései:
 mérés céljainak meghatározása
 a célnak megfelelő tartalmi követelmények kiválasztása
 feladatválogatás, feladatírás
 feladatok pontozásának megtervezése
 feladatlap szerkesztése
 mérés (a tanórából csak 5-10 percet vehet igénybe)
 javítás, elemzés
 következtetés, visszacsatolás
 a differenciált fejlesztés megtervezése, módosítása
A formatív feladatlap elkészítésére akkor van szükség, ha egy tananyagrészről szeretnénk tudni, hogy
elsajátításában hol állnak a tanulók.
4.2.3. A szummatív értékelés célja:
Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, amely egy-egy tanítási-tanulási periódus végén
regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, tanulónak ad információkat.
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Célja az összegzés, a záró minősítés. Szelektálja, szűri a tanulókat: egy bizonyos szint alatti eredménnyel
nem léphet tovább a következő évfolyamba. Év közben az eredménytelen szummatív mérések után az adott
témakörben az elmaradást egyéni illetve csoport-fejlesztéssel pótolni kell, amit visszacsatolásként fejlesztés
utáni mérés és értékelés követ.
Érdemjeggyel értékeljük, amely meghatározó értékű a félévi és év végi értékelésben. Osztályozzuk, pirossal
jelöljük a naplóban.
A szummatív mérés tulajdonságai:
 minősíti a tanulót
 az eredmények megállapítása a cél
 szűrőként szolgál továbblépés esetén
A szummatív mérőeszköz elkészítésének lépései
 mérés céljainak meghatározása
 a megfelelő tartalmi követelmények kiválasztása (tanterv)
 feladatírás, válogatás
 pontozás megtervezése
 feladatlap szerkesztése (ráhangolás, sikerélmény)
 javítás (%-os értékelés)
 elemzés, következtetés, visszacsatolás
A szummatív tesztet érdemjeggyel láthatjuk el. A legfontosabb visszajelzés a tanulók számára készüljön,
amely ne csak a megoldási százalékok, érdemjegyek ismertetéséből álljon.
Alsós százalék értékek

Felsős százalék értékek

Érdemjegy

0-50
51-66
67-80
81-93
94-100

0-30
31-50
51-75
76-90
91-100

1
2
3
4
5

Ezektől a százalékoktól bizonyos esetekben el lehet térni.
1. osztályban magyar (a betűtanítás végén és a tanév végén), matematika tantárgynál (az 10 körében,
ill. a 20 körében végzett műveletek tanítása után) alkalmazzuk.
2. osztályban magyar nyelv és irodalomból (félévkor és a tanév végén), a matematikánál (az
összeadás-kivonás, szorzás-osztás tanítása után) használjuk.
3. osztályban magyar nyelv és irodalom, és matematika tantárgyakból,
4. osztályban magyar nyelv és irodalom, és matematika tantárgyakból, természetismeretből a
témakörök végén.
Felső tagozatban minden tantárgyból (a készségtantárgyak kivételével) a témakörök végén.
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A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elveket, értékelésének következményei

5.1. Magatartás értékelése
A tanulók magatartásának értékelésénél és az 1-8. évfolyamon a példás, a jó, a változó, a rossz
minősítéseket alkalmazzuk.
A negyedévenkénti értékeléseket az osztály, a tanuló illetve az osztályfőnök a szaktanárok véleményének
figyelembe vételével végzi, a naplóba és ellenőrzőbe adminisztrálja.
A tanulók magatartását az alsó tagozaton a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök minősíti és azt a
tájékoztató füzetbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A 5-8. évfolyamokon a tanuló magatartásának minősítését félévkor és év végén az osztályfőnök a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetekben az osztályban tanító nevelők többségi
véleménye dönt a minősítésről. (Egyenlő szavazat esetén az osztályfőnök.)
A félévi és az év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
A magatartás értékelésének követelményei


Példás (5) az a tanuló aki:
○ a házirendet betartja;
○ a tanórán és a tanórán kívül, ill. iskolán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
○ kötelességtudó, feladatait maradéktalanul teljesíti;
○ önként vállal feladatokat és azokat teljesíti (szakköri munka, versenyre való készülés és
részvétel, diák-önkormányzati tevékenység, társainak szükség esetén segít, stb.)
○ társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkészen viselkedik;
○ az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz (portásság, ügyeleti munka,
faliújság készítés, műsorokon való részvétel)
○ óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
○ nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; ill. igazolatlan mulasztása.



Jó (4) az a tanuló aki:
○ a házirendet betartja;
○ a tanórán és 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 iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
○ óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
○ nincs írásbeli intője vagy megrovása, ill. igazolatlan mulasztása.



Változó (3) az a tanuló aki:
○ az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
○ a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül;
○ feladatait nem teljesíti minden esetben; közösségi munkába bizonyos mértékig vonható be;
○ előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
○ a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
○ igazolatlanul mulasztott; de nincs még felszólítása
○ nem vigyáz körültekintően az iskola felszerelésére, környezetére;
○ osztályfőnöki intője van.
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Rossz (2) az a tanuló aki:
o a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
o feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
○ magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
○ a közösségi munkából kivonja magát;
o társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik;
o viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
o több alkalommal igazolatlanul mulaszt, felszólítása, feljelentése van.
o több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes minősítés eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak
az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
5.2. A szorgalom értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás, a jó, a változó, a
hanyag érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzák.
A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök minősíti, és azt az
értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A 2.-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök negyedévente értékeli. A szorgalom félévi és év
végi minősítését az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás
esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az minősítésről. A félévi és az év végi
minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:


Példás (5) az a tanuló aki:
○ képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
○ tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,
○ a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
- munkavégzése pontos, megbízható, segít a gyengébbeknek
- önellenőrzést végez
○ a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
○ taneszközei, munkái igényesek, esztétikusak és felszerelését a tanítási órákra mindig
elhozza;



Jó (4) az a tanuló aki:
○ képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- rendesen, megbízhatóan dolgozik;
- többnyire ellenőrzi magát
○ a tanórákon többnyire aktív;
○ többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként
nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
○ taneszközei tiszták, rendezettek;
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Változó (3) az a tanuló, akinek:
○ tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől;
○ tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;
○ felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
○ érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, illetve szélsőségesek
○ önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik;
○ legfeljebb egy tárgyból bukott



Hanyag (2) az a tanuló, aki:
○ képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
○ az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
○ tanulmányi munkában megbízhatatlan, figyelmetlen;
○ feladatait folyamatosan nem végzi el;
○ felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
○ a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
○ több tárgyból bukik

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok
közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
5.3. A jutalmazás
5.3.1. A jutalmazás alapelvei:
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít, vagy
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy
előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola
jutalomban részesíti.
5.3.2. Az iskolai jutalmazás formái:
 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
○ szaktanári dicséret,
○ napközis nevelői dicséret,
○ osztályfőnöki dicséret,
○ igazgatói dicséret,
○ nevelőtestületi dicséret.
 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév
végén:
○ szaktárgyi teljesítményért,
○ példamutató magatartásért,
○ kiemelkedő szorgalomért,
○ kiemelkedő versenyeredményeiért
○ kiemelkedő magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, versenyeredményeiért dicséretben
részesíthetők.
A kitüntetett címet elnyert tanulók dicséretét a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
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Az egyes tanévek végén azok a tanulók, akiknek a tanulmányi eredménye meghaladta a 4,5 átlagot
könyvjutalomban részesülhetnek. Továbbá könyvjutalom adható az egész évben tanúsított példás
magatartásért, kiemelkedő közösségi munkáért és a megyei versenyeken elért 1-6., területi és
országos versenyeken elért 1-10. helyezésért. Nem kaphat könyvjutalmat az a tanuló, aki bármilyen
büntetési fokozattal rendelkezik.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet kap és könyvjutalomban részesülhet,
melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon eredményesen szereplő tanulók
igazgatói vagy tantestületi dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító közösséget
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

5.3.3. Jutalmazás fokozatai


Szaktanári dicséret:
○ háziversenyeken való aktív részvételért és sikeres szereplésért
○ folyamatos jól végzett munka (szertári felelős, leckefelelős)
○ iskolán kívüli sikeres szereplésért
 Napközis nevelői dicséret:
○ a tanórán való példamutató magatartásáért, szorgalmáért és segítőkészségéért, felelősi
munkáért
 Osztályfőnöki dicséret:
○ közösségért végzett folyamatos munka
○ ünnepélyen való szereplés
○ az osztály dekorálása, faliújság szerkesztése
A szaktanári-, napközis nevelői és osztályfőnöki dicséretek azonos szintű elbírálás alá esnek.
 Igazgatói dicséret:
○ három szaktanári vagy osztályfőnöki dicséret után a következő dicséret
○ körzeti tanulmányi, sport és egyéb versenyen való eredményes felkészülésért, ill.
szereplésért
○ kiemelkedő szakköri tevékenységért
○ nagyobb (területi, megyei, és országos) versenyen való szereplésért
 Nevelőtestületi dicséret:
○ országos versenyen való eredményes szereplésért (1-10)
○ három igazgatói dicséret után a következő dicséret
5.4. Fegyelmező intézkedések
5.4.1. A fegyelmező intézkedések alapelvei:
Azt a tanulót, aki:
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy
 igazolatlanul mulaszt, vagy
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
A büntetés nem lehet megtorló, megalázó, minden esetben nevelő célzatú legyen. A fokozatosságot be kell
tartani. Ha a vétség súlyosabb a fokozatok kihagyásával is megadható a magasabb büntetés.
A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni
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5.4.2. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái:
 szaktanári figyelmeztetés,
 napközis nevelői figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói figyelmeztetés,
 igazgatói intés,
 igazgatói megrovás
 nevelőtestületi figyelmeztetés
5.4.3. A büntetés fokozatai:
 Szaktanári figyelmeztetés
○ sorozatosan el nem készített házi feladat, hiányos felszerelés
 Napközis nevelői figyelmeztetés
○ zavarja a tanóra rendjét, társait a tanulásban, nevelőjével tiszteletlen
 Osztályfőnöki figyelmeztetés
○ házirend megszegése (kisebb vétség)
○ vállal, de nem teljesíti a feladatot
○ igazolatlan mulasztás
A szaktanári-, napközis nevelői és osztályfőnöki figyelmeztetés azonos szintű elbírálás alá tartoznak
 Osztályfőnöki intő
○ a harmadik osztályfőnöki, szaktanári, napközis nevelői figyelmeztetés után
○ a házirend súlyosabb megsértése
○ agresszív viselkedés
○ trágár beszéd
 Osztályfőnöki rovó
○ az osztályfőnöki intő után
 Igazgatói figyelmeztetés
○ az osztályfőnöki rovó után
○ az ellenőrzőbe bejegyzett dokumentumok meghamisítása





Igazgatói intő
○ a házirend durva, súlyos megsértése
○ szándékos rongálás,
○ lopás
○ nevelőkkel szembeni kirívó magatartás
○ szándékos testi sértés
○ iskolában történő cigarettázás, italozás, drogozás
○ tanítási időben, iskolán kívüli programokon a tanulóhoz méltatlan magatartás
Igazgatói rovó
○ a fentiek sorozatos ismétlődése
○ két igazgatói intő után
Nevelőtestületi figyelmeztetés
○ igazgatói rovó után
○ rendőrségi ügye van

Súlyos vétség esetén a fokozatokat nem szükséges betartani.
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A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint
érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez
igazodó értékelés

6.

A szöveges értékelés tartalma







megfogalmazzuk a tanuló fejlődésének mértékét önmagához képest és a tantervi követelmények
alapján,
felsoroljuk milyen ismereteket sajátított el, s mely területeken vannak hiányosságai,
feltárjuk a képességeinek, készségeinek fejlődési szintjét,
tájékoztatunk a tanulónak a tantárgyhoz fűződő viszonyáról,
megfogalmazzuk milyen a gyermek feladatvégzése a különböző feladathelyzetekben,
irányt mutatunk a továbbfejlődésre

Elvárások a szöveges értékeléssel szemben:
 megalapozottság,
 érthetőség a gyermek és a szülő számára,
 mennyiségileg optimális, érdeklődést keltő,
 tagolt szerkezetű, áttekinthető,
 bizalmat sugárzó,
 visszacsatolásra alkalmat adó.
A szöveges értékelés különböző módjai:
 A tanulók megnyilvánulásait szóban azonnal értékeljük, ügyelve arra, hogy ne a személyiséget,
hanem a tevékenységet minősítse.
 A témazáró felméréseket százalékosan értékeljük. Ezeket az eredményeket a tájékoztató füzetbe
is bejegyezzük.
 A tanulók írásos munkáihoz (ellenőrzés, javítás alkalmával) rövid üzeneteket, megjegyzéseket
fűzünk.
 A diagnosztikus értékelést csak személyes beszélgetés (fogadóóra, stb.) alkalmával ismertetjük
a szülővel.
 A folyamat közbeni értékelésnél konkrét visszajelzést adunk, mi az, amiben a tanuló jó, miben
kell fejlődnie.
 A lezáró értékelést (bármely tantárgy esetén az a fontos, hogy az erősségek és a gyengeségek
harmóniáját próbáljuk megteremteni) írásban tudatjuk a szülőkkel.
 Fontos, hogy ne legyen elmarasztaló se a gyereknek, se a szülőnek.
Szöveges értékelés



Kiválóan megfelelt:
○ Ha a tantervi követelményeket megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni képes.
Jól megfelelt:
○ Ha a tantervi követelményeket kevés hibával elsajátította, kisebb bizonytalansággal, de
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tudja.
Megfelelő:
○ Ha a tantervi követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen ismeri, de a
továbbtanuláshoz szükséges minimumot elsajátította, segítséggel képes önálló
feladatvégzésre.
Fejlesztésre szorul:
○ Ha a minimumot nem sajátította el, és segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre.

Ezek a minősítések a tájékoztató füzetbe, év végén a bizonyítványba kerülnek bejegyzésre.
Az alábbi részletes, tantárgyakra szóló értékelés a félévi minősítést egészíti ki, amit csatolunk a
tájékoztató füzethez.
Az évközi szöveges értékelés a tájékoztató füzetbe a teljesítmények %-os feltüntetésével és írásbeli
kiegészítéssel történik.

7.

A tanulók fizikai állapotának mérése

Célunk:
 az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése;
 egészségmegőrző szerepének tudatosítása, népszerűsítése;
 figyelemmel kísérjük a tanulók fejlődését;
 a felmérések eredménye alapján differenciált feladatokkal terheljük őket;
 alakuljon ki a gyerekek között az egészséges versengés;
 fedezze fel, hogy a mozgás által jobb a közérzet;
 a mozgás megszerettetése, sikerélményhez juttatás.
A felső tagozatosoknak minden tanévben Január-május között a NETFIT mérést el kell végezni, kiértékelni
és az oktatas.hu oldalára feltölteni.
A gyerekeknek négy profilterületen kilenc feladatot kell teljesíteniük:






Testösszetétel és tápláltsági profil
1. testtömeg-index
2. testzsír százalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil
1. állóképességi ingafutás
Vázizomzat fittségi profil
1. ütemezett hasizom
2. törzsemelés
3. ütemezett fekvőtámasz
4. kézi szorítóerő
5. helyből távolugrás
Hajlékonysági profil
1. hajlékonyság

A mérési adatok összesítése, értékelése
A feladatokért kapott pontszámuk, az életkoruk és a nemük alapján három fittségi zónába soroljuk a
gyerekeket:
o fokozott fejlesztés szükséges
o fejlesztés szükséges
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o egészségzóna
Az értékelés utáni eredmény megfelelő képet ad a tanulók általános fizikai teherbíró-képességéről,
funkcionális állapotáról. A pedagógus a mérések után a minősíti a tanulók általános fizikai teherbíró
képességét, majd elkészíti az egyéni mérési lapot a megfelelő adatok, értékek megjelenítésével. Több év
távlatában megjeleníti a fejlődést, megadott paraméterek alapján.
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OKTATÁSSZERVEZÉS
1. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A nevelő-oktató munka hatékonyabbá tétele érdekében néhány osztályban csoportbontásban oktatjuk a
német nemzetiségi, német és angol nyelvet.
A csoportbontás elvei
A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan megbontjuk az alábbi esetekben
 Hittan és erkölcstan tantárgyak esetében a szülő döntése alapján alakulnak az osztályokban a
csoportlétszámok.
 Német nemzetiségi nyelv:
○ a szülők beiratkozáskor nem minden évben igényelték megfelelő számban ezt a nemzetiségi
oktatást, ebben az esetben azok a tanulók, akik nem nemzetiségi oktatásban részesülnek 4.
osztálytól német illetve angol nyelvet tanulhatnak, heti 3 órában.

2. Alkalmazott pedagógiai módszerek (élmény alapú oktatás, projektoktatás)
2.1. Erdei iskolai projekt
Iskolánkban alapvető célként szerepel a természet szeretetére és az egészséges életmódra nevelés, valamint
a közvetlen tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
Iskolánk tanulói 1998 óta vesznek részt erdei iskolai programokban:
 alsó tagozatos tanulóink a Mecseki Erdészeti RT. Árpádtetői erdei iskolájának 1-1 napos
programjain,
 abban az esetben, ha van pályázati forrás a felső tagozatban is szervezünk erdei iskolát
Alapvető céljaink:
 A természet szeretetére, védelmére nevelés fontos feladatunk.
 Fogékonnyá tesszük a gyermekeket a saját környezetük, a természet, a tágabb társadalom értékei
iránt.
 Olyan képességeket, készségeket fejlesztünk, amelyek a környezettel való harmonikus, építő jellegű
kapcsolatokhoz szükségesek.
 Olyan tevékenységeket végeztetünk, melyekkel igényesek lesznek önmaguk egészségével és a
közvetlen környezetük tisztaságával szemben.
 Védjék a természet értékeit, küzdjenek a rombolás, pusztítás ellen.
 A jó levegő, az együttlét, a környezet tág teret biztosít a világ felfedezésének, a szűkebb és tágabb
környezet megismerésének, megszerettetésének, a hazaszeretet kialakításának, a környezeti,
egészségügyi nevelésnek.
 Az emberi környezetben lejátszódó folyamatokat, jelenségeket a valóságban követhetik nyomon.
 Korlátlan lehetőség nyílik az ok-okozati kapcsolatok megfigyelésére, a környezeti jelenségek
megértésére.
 A természetben való helyes viselkedés, az öltözködés, a beszéd módjai itt válnak gyakorlattá.
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A sokrétű programok (környezet és természetvédelem mellett történelmi, néprajzi, földrajzi
vonatkozású lehetőségek) „széles látást” biztosítanak.

2.2. Víz világnapja projekt
Iskolánk nagy gondot fordít a környezeti nevelés fontosságára. A XXI. század legnagyobb válságát az
egészséges ivóvíz hiánya okozhatja majd, ezért szükséges védeni a vizeket és takarékoskodni vele.
A mindennapi órák és tananyag adta korlátok szorításán engedve egy héten át a tanórákon (magyar nyelv
és irodalom, matematika, természetismeret, technika, rajz, ének, testnevelés, fizika, kémia, biológia,
történelem, német nyelv és irodalom), szabadidős foglalkozásokon, különféle tevékenységekben,
munkaformákban ismerkednek a vízzel.
Hagyományos órakeretben
A Víz világnapja hetében osztályokra lebontott óraterv szerint, a tanítási órákon a vízzel kapcsolatos
témákat dolgozunk fel az alsó és felső tagozatban.
Tanórán kívüli formái
 Kirándulás szervezése vízpartra
o víz élővilágának tanulmányozása
o vízminőség vizsgálata
 Állatkerti látogatáson vízi élőlények megfigyelése
 A Komlói Vízmű és a szennyvíztisztító telep meglátogatása
Célunk:
 Vízkészletünk megóvására nevelés.
 Tudatosuljon a tanulókban, hogy a földi élet egyik lételeme a víz.
 Globális összefüggések megértése.
 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés.
 Minél sokoldalúbban ismerkedjenek meg a víz fogalmával, fajtáival, jelentőségével,
felhasználásával, valamint a helyes fogyasztói magatartással.
 A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos
magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző kooperatív
munkával
2.3. Föld napja projekt
Gyerekeink sokoldalú tájékoztatást kapnak természeti értékeinkről, a globális környezetvédelmi gondokról,
kettős értelemben is megismerik a földet: - a Földet, mint bolygót, ahol élőlények (emberek, állatok,
növények) élnek, amely a világegyetem része – valamint azt a földet, amely a táplálék egy részét adja,
amelyet művelünk és közvetlen tapasztalás útján megismerhetünk. Programjaink hozzájárulnak tanulóink
és szüleik környezeti szemléletének fejlesztéséhez, hiszen van élményük, nyitottabb szemmel figyelik
környezetüket, a természeti értékeket jobban észreveszik és értékelik. Megtanuljuk, hogy a megunt
játékokat, üres dobozokat, zacskókat miként tudjuk környezetünk barátjaként újrahasznosítani, vagy
adományként mások javára fordítani.
Pedagógiai célunk:
 Tanulóinkat környezettudatosságra neveljük, környezetünk védelmét, annak megóvását
értékrendjük alapvető elemévé tegyük.
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Tudatosítani tanulóinkban, hogy ha minden nap teszünk valami apróságot: tudatosan választunk,
vásárolunk, közlekedünk, döntünk, akkor máris tettünk valamit környezetünk fenntarthatósága
érdekében.
Fejlődnek gondolkodási műveleteik: bővül fogalomismeretük, a környezetről szerzett
tájékozottságuk.
Fokozódik érdeklődésük, növekszik motiváltságuk, fejlődik emlékezetük, problémamegoldó
képességük.
A megfigyelések, a közvetlen tapasztalatszerzések, változatos tevékenységek fejlesztik az
érzékszervi szférát, percepciót.
Fejlődnek a társas kapcsolataik, együttműködő képességük.
Igényesekké válnak önmagukkal és környezetükkel szemben is.

2.4.Témahetek:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kifejlesztett és támogatott programok melyekhez ingyen
juthatnak hozzá a pedagógusok és tanulók.
Évente különböző kiemelt témakörök köré csoportosulnak a lehetőségek. A pedagógusok számára nagy
segítséget és sok lehetőséget kínál a program: kidolgozott óraterveket használhatnak fel munkájuk során,
tematikus pályázatokon, versenyeken vehetnek részt osztályaikkal, csoportjaikkal, önkénteseket kérhetnek
fel segítségül (képzett szakemberek a témában), valamint webináriumképzéseken mélyíthetik tudásukat
2.4.1. Fenntarthatósági témahét (https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/)
Célja: Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek
fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. Fontos, hogy
már iskolás korban a gyerekek megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes
érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
2.4.2. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: (https://www.penz7.hu/
A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a
figyelmet. Elődleges cél az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt.
2.4.3. Digitális témahét (http://digitalistemahet.hu/ )
Célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben, a
digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő
pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket
technológiával támogatott tanulás során.

2.5. Diákönkormányzati nap
A diákönkormányzat minden tanévben egy témanapot szervez, melyre a témában jártas előadókat,
szakembereket is meghívnak. A DÖK-nap tevékenységeinek szervezését a diákönkormányzatot segítő
pedagógusok és a diákönkormányzati vezetők végzik, a megvalósításban pedig részt vesznek az
osztályfőnökök a szaktanárok és lelkes szülők is.
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3. Egészségnevelési program, mindennapos testedzés
Az iskolai egészségnevelő programhoz kapcsolódó diák-önkormányzati nap keretében elkészült egy
kérdőíves felmérés a felső tagozatos évfolyamokban a diákok egészségnevelési problémákkal kapcsolatos
hozzáállására, háttérismereteire vonatkozóan.
Eszerint:
 a tanulók többsége egészségesnek tartja magát;
 a megkérdezettek több mint fele naponta 3 óránál is több időt tölt tévénézéssel;
 tanulóink egyre fiatalabb életkorban kezdenek el dohányozni, a baráti körben is sok a rendszeres
dohányos;
 gyermekeink nagyon fiatalon létesítenek szexuális kapcsolatot, és nincsenek tisztában a helyes
szexuális magatartással;
 gyermekeink, fiataljaink nagy része csupán a testnevelés foglalkozásokon mozog;
 sok az egészségtelenül táplálkozó gyermek;
 minden csoportban található túlsúlyos, illetve kórosan sovány tanuló.
Iskolánk tanulói tehát minden tekintetben a rizikó csoportba sorolhatók:
 kedvezőtlen családi hátterük
 mentális képességük;
 dohányzási szokásaik;
 korai szexuális aktivitásuk miatt
Az egészségmagatartás szempontjából különösen veszélyeztetettek iskolánk tanulói közül:
 azok a gyerekek, akik valamilyen oknál fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy problémáikat
meg tudják beszélni szüleikkel, hisz a szülők maguk is segítségre szorulnak;
 azok, akik szabadidejüket és estéik nagy részét társaik társaságában töltik, inkább a csavargás
és nem a szervezett, minőségi elfoglaltságok (sport, zene, tánc) jellemzőek;
 azok, akiknek szülei maguk is egészségromboló életmódot folytatnak;


azok, akiknek a szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Megállapítható, hogy a diákjaink jelentős részének az életvezetéssel, párkapcsolattal, érzelmi
konfliktusokkal kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsokra van szüksége.
3.1. Egészségfejlesztő iskola
Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség a testi, lelki szociális jólét
állapota, amely kiteljesedésére a legnagyobb esélyt többek között az iskola tudja biztosítani.
Az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg:
 genetikai tényezők
 környezeti tényezők
 életmód
 az egészségügy ellátó rendszer működése
Az iskola, mint a szocializáció egyik fontos színtere az első tényezőt kivéve a többi területre jelentős, hatása
lehet.
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3.1.1. Egészségfejlesztő csoport létrehozása
Jól bevált a gyakorlat során olyan csoport létrehozása, amely a belső innováció és a pedagógiai
programalkotás során az iskolai egészségnevelési feladatokban közreműködik.
 intézményvezető vagy megbízottja
 az egészségnevelő pedagógus
 az iskolai drogügyi koordinátor (rendőrség)
 az iskolaorvos, védőnő
 a testnevelő
 a diákönkormányzatot segítő pedagógus
 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 osztályfőnökök
3.1.2. A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok
 Szülők (család)
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő
tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési
programjait.
 Szülői szervezet
Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülőket, és fontos megnyerni
támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségeikhez képest minden
területen segítsék az iskolai program megvalósulását.
 Iskolaorvos, háziorvos, védőnő
o A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata.
o Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése
o Közreműködés:
közegészségügyi-járványügyi,
környezet-egészségügyi,
táplálkozás
egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve.
o Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban.
 Fogorvos
Előre egyeztetett időpontban, osztályonként évente egy alkalommal végez szűrést. Elvégzi a szükséges
beavatkozásokat, szükség esetén további kezeléseket, fogszabályozást ír elő.
 Iskolapszichológus, szociális munkás (pályázat keretében heti egy alkalommal vannak
iskolánkban)
Szakmai ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, tanároknak, de akár a
hozzáforduló szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai felkészültséget követel,
és amivel az iskola pedagógusai nem rendelkeznek.
 Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők
A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget nyújtani a
gyermekjóléti szolgálatok.
 Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények,
szervezetek
Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is különösen az
egészségfejlesztési munkatársak, az Országos Gyermek Egészségügyi Intézet szakemberei konkrét
segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkában.
 Rendvédelmi szervek
A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunkálásában, a
tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások
tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának.
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3.2. Az egészségnevelés iskolai területei
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága
 az értékek ismerete
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
 a tanulás és a tanítás technikái
 az idővel való gazdálkodás szerepe
 a rizikóvállalás és határai
 a szenvedélybetegségek elkerülése
 a tanulási környezet alakítása
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége
3.3. Iskolai programok:
3.3.1. Tanórai foglalkozások
A tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a
helyes értékrend, egészséges életszemlélet kialakítására. Az egészségnevelés elsősorban környezetismeret,
természetismeret, biológia és egészségtan, etika, hit és erkölcstan tantárgyak, valamint 5-8. évfolyamon az
osztályfőnöki órák tanóráin valósul meg.
A szaktárgyi órák lehetőségei:
 Környezetismeret órák 1-4. o.
o Szabadidő hasznos eltöltése, helyes időbeosztás
o Rendszeresség szerepe az életünkben.
o Egészségmegőrzés összetevőinek a vizsgálata: jó szokások megismerése, rosszak elutasítása.
o Tisztálkodási tevékenységek felismerése, megnevezése, végzésük időpontja.
o Tisztálkodási tevékenységek elmulasztásának következményei.
o A fogromlás megelőzése: megfelelő fogkrém és fogkefe használata, édességek mérsékelt
fogyasztása, alapos rágás, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, rendszeres fogmosás.
o A testápolási tevékenységek fontosságának a beláttatása.
A saját testápolási eszközök használatának jelentősége
o Pihenés és mozgás szerepe életünkben.
o Egészség-betegség fogalma.
o Fertőző betegségek terjedése, elkerülésének lehetőségei.
o Védőoltások szerepe.
o A vészhelyzetben szakszerű segítséget nyújtó emberek megnevezése, feladatuk elsorolása.
o Segélykérő hívószámok megismerése
o Veszélyhelyzetek elkerülése
o A helyes testtartás – gerincoszlop elváltozásának az elkerülése.
o Rendszeres étkezés, változatos, vitamindús ételek fogyasztása
o A káros környezeti hatások és az ellenük való védekezés megismerése.
o A kisebb sérülések ellátásának módja.
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o A kórokozók szervezetbe jutása, helytelen életmód – betegségek kialakulása.
o Az egészséges életmód szokásrendszerének a tudatosítása.
Osztályfőnöki órák 5-8. o.
○ napirend – szabadidő hasznos eltöltése – alvás
○ személyi higiéné - öltözködés
○ táplálkozás - mozgás
○ egészség – betegség
○ káros szenvedélyek – helyes döntések
○ balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás
○ kortárskapcsolatok
○ szexualitás
○ családi élet jelentősége
Természetismeret órák 5-6. o.
○ egészséges táplálkozás,
○ veszélyhelyzetek,
○ környezeti hatások,
○ egészséges környezet fontossága
Biológia 7.-8. osztály
○ a föld környezeti állapotának jelentősége az élőhelyekre
○ az emberi test ismerete, betegségek megelőzése
Testnevelés 1-8. o.
○ az egészséges testi-lelki fejlődés elősegítése, mindennapos testmozgás biztosítása

3.3.2. Tanórán kívüli foglalkozások
Az egészségnevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. A szabadabb
keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához.
 Védőnői előadások:
○ 1., 2., 3. osztály: ”Tisztaság fél egészség”
○ 4. osztály: Szenvedélybetegségek megelőzése: dohányzás.
○ 5. osztály: Egészséges táplálkozás
○ 6. osztály: A dohányzás, alkohol, drog
○ 7. osztály: Dohányzás, alkohol, drog, szerelem, szexualitás, fogamzásgátlás
○ 8. osztály: „Tudd, mit teszel!” Szerelem, szexualitás, fogamzásgátlás
 Napközis foglalkozások
o játékos gyakorlatok, sport-és egyéb szabadidős foglalkozások
 Sportprogramok
o tömegsport foglalkozások
o iskolai sportfoglalkozások, házi versenyek
o sportversenyek, Diákolimpiai versenyek
 Mindennapos testedzés formái
o az iskola a tanulók számára a mindennapos testedzést a kötelező heti 5 óra testnevelés órákon
(alsóban a kölyökatlétika beépítve a testnevelés órák keretében) és a szabadon választható
délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja: ISK foglalkozásai, különböző sportágakban
(labdarúgás, asztalitenisz, teremfoci, kosár és kézilabda, grundbirkózás)
o a napközis tanulók minimum heti egy sportfoglalkozáson vesznek részt
o az iskola által szervezett gyalog-vagy kerékpártúrák a gyerekek testedzési kínálatát színesítik
o táncoktatáson való részvétel lehetősége: német- és cigánytánc
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o birkózáson való részvétel lehetősége
iskolánk úszásoktatást is szervez, amelyen a mindenkori 3.-4.-5.-6. osztálynak kötelező részt vennie
(kerettantervi követelmény, testnevelés órák keretében).
Egészségnapok, diák-önkormányzati napok
o a mozgás jelentősége, egészséges táplálkozás
o az iskolaorvos és védőnő közreműködése a közegészségügyi-járványügyi, környezetegészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában
o a rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársainak előadásai
o képzett kortársak előadásai, drogprevenció
Sportrendezvények
o gyermek-és sportnap megrendezése évenként
o Gyaloglónap
o Magyar Diáksport Nap
o sportversenyek
o Diákolimpián való részvétel
Erdei iskolák
o alsósoknak egy napos erdei iskola Árpádtetőn a Mókus Suliban
o felsősöknek több napos alkalomadtán, hal van pályázati lehetőség a finanszírozásra








3.4. Módszerek
3.4.1. Szempontok a módszerek kiválasztásához:











alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz és a tanulók mentális képességéhez;
vonjanak be minél több tanulót;
az iskola keretein túl is legyenek hatással;
a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen;
alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek;
kötődjenek a napi élethez;
nyújtsanak sok élményt a tanulónak;
az érzelmeken át hassanak;
a személyes megtapasztaláson alapuljanak;
együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső szervezetek, szülők
stb.);
 alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési
vágyára, korszerű technikai ismeretére;
 szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése;
 legyen bennük sok játékos elem.
3.4.2. Tanulásszervezési módszerek:
 egyéni és kiscsoportos beszélgetések
 dramatikus játékok
 versenyek, vetélkedők
 filmvetítések
 pályázatok
 magyarázó jellegű előadások
 vita-módszere
 ötletbörze
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3.5. Tájékoztató fórumok a tanulókra vonatkozó egészségnevelési kérdésekben
 Szülői értekezletek
 Szakmai tanácskozások
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