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I. Az iskola nevelési programja
I.1. A nevelő-oktató munka
Alapelvei


Nemzetünk hagyományos érékeit megőrző, de a fiatal generáció igényeihez igazodó
oktatás.



A gyerekekkel szemben tanúsított humánus, empatikus, egyéni bánásmód.



Az egyénre szabott nevelés, fejlesztés az életkori sajátosságok figyelembevételével.



Esélyegyenlőség, különös tekintettel a sajátos, speciális nevelési igényű, a hátrányos
helyzetű, a tanulási nehézséggel és magatartási zavarral küzdő, valamint a tehetséges
gyerekek számára.



Világnézetileg semleges, a lelkiismereti és vallásszabadságot jogegyenlőség alapján
biztosító nevelés, oktatás.



Nemzeti

hagyományok,

szokások,

népdalok,

nemzeti

múltunk

értékeinek

megbecsülése.


A nemzeti összetartozás tudatának erősítése.



Európához tartozásunk erősítése, az európai értékek, kultúra megbecsülése, ismerete.



A magyarországi nemzetiségek hagyományainak, kulturális értékeinek elismerése,
megbecsülése.



Egyéni képességek kibontakoztatása.



Felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka
szeretetére és megbecsülésre nevelés.



Az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség
megbecsülése.



Az iskolához való kötődés erősítése, harmonikus iskolai közösség megteremtése.



Széleskörű műveltséget megalapozó ismeretek nyújtása, melyek segítik a tanulók
értelmi, erkölcsi eligazodását az őket körülvevő világban.



Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedék nevelése.



A szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral
küzdő gyerekek hátrányának leküzdése.



Partnerközpontú gondolkodás.
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Értékei


A tudás és a teljesítmény megbecsülése.



Becsületesség, kötelességtudat, felelősségvállalás



Tolerancia, a másság elfogadása



Együttműködési készség, segítőkészség



Az emberiránti tisztelet



Önismeret, az önnevelés



Összetartozás a családban és az egyéb közösségekben



Barátság



Egészséges életmód, a tisztaság, a rend, az esztétikus környezet



Környezettudatosság



A jókedv, a természetszeretet



Munkafegyelem és önfegyelem



Döntési képesség, kezdeményező készség



Innovativitás

Céljai


Széleskörű általános műveltség biztosítása, az életkori sajátosságoknak megfelelő és
szükséges alapkészségek és képességek kialakítása, fejlesztése.



Informatikai tudás megszerzése,

alkotó alkalmazása. Digitális kompetencia

fejlesztése.


Kommunikatív idegen nyelvtudás megszerzése.



A tanuló az iskolában
o reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert
o váljon képes önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre
o ismerje meg és értse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket,
folyamatokat
o törekedjék tartalmas kapcsolatok kialakítására.



A tanulási kudarcok megelőzése, lemorzsolódás csökkentése.



A sikeres beilleszkedés a közösségbe.



A szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálása.



Önellátásra való képesség és tisztálkodási igények kialakítása.
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Sikeres pályaorientáció.



A testi nevelés, mely a tanórákon, kirándulásokon, különféle sportrendezvényeken,
sportköri foglalkozásokon, erdei iskolában és nyári táborokban valósul meg.



A család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra,
figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés.



Magyarország megismerése, szeretete és megóvása.



A tanulók nemzeti önismeretének, nemzettudatának, tevékeny hazaszeretetének
fejlesztése.



A Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság életének
megismerése, ugyanakkor az Európához tartozás erősítése.



Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése:
Mihály-nap, szüreti hagyományok, Márton-nap, Advent, Mikulás, Lucázás,
Karácsony, Újesztendő, farsangi szokások, Húsvét, Pünkösd

Kiemelt nevelési cél a Nemzeti Alaptanterv alapján:
1.

Erkölcsi nevelés: együttérzés, segítőkészség, tisztelet, tisztesség, megértés,
elfogadás, önfegyelem alakítása.

2.

A testi és lelki egészségre nevelés.

3.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség.

4.

Fenntarthatóság, környezettudatosság szemléletének alakítása.

5.

Nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés. Magyarságtudatot kialakítva és
megőrizve ismerjék meg népünk történelmét, kultúráját, hagyományait,
szokásait, nemzeti értékeit. Párhuzamosan formálni az Európához tartozás
tudatát is.

6.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén cselekvő állampolgári magatartás
kialakítása, az emberi jogok és kötelességek, és a kölcsönös elfogadás elveinek
tiszteletben tartása.

7.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén a szeretetteljes emberi
kapcsolatok kialakítása.

8.

A családi életre nevelés.

9.

Pályaorientáció.

10.

Gazdasági és pénzügyi nevelés.

11.

Médiatudatosságra nevelés.
-5-

A tanulás tanítása.

12.
Feladat


Nemzeti műveltség, nemzeti értékek, hagyományok átadása.



Egyetemes kultúra közvetítése.



Szellemi-érzelmi fogékonyság fejlesztése.



Az erkölcsi értékek, magatartásminták kialakítása



Közjóra való törekvés megalapozása.



Megemlékezés az iskola névadójáról, Radnóti Miklósról.



Nemzeti és társadalmi összetartozás, hazafiság megerősítése: nemzeti
ünnepeink méltó megünneplésével, határon túli magyar területekre történő
kirándulás szervezésével, hagyományok ápolásával.



Tanuláshoz szükséges képességek, készségek, ismeretek fejlesztése.



Tehetséggondozó és felzárkóztató programok, foglalkozások szervezése az
egyéni készségek, képességek kibontakoztatására.



Munkafegyelem kialakítása.



A mindennapos művészeti nevelés során a képzőművészetek, a zenei kultúra, a
néptánc oktatása.



Az esztétikai nevelés során a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a
környezet kultúrájának elsajátítása.



Önálló és hatékony időbeosztásra szoktatás.



A használható biztos idegennyelv-tudás elsajátítása.



A tanulási esélyek, egyenlőségek biztosítása differenciálással. A szociális és
más hátrányok leküzdésében való eredményes közreműködés.



A segítőkészségre, a toleranciára és a szolidaritásra nevelés, a közösségbe való
aktív beilleszkedés, az együttélés segítése.



A család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére,
udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben
tartására nevelés.



Kulturált kapcsolattartási és kommunikációs tudás kialakítása.



A viselkedési szokások, az érintkezéskultúra, a kulturált magatartás normáinak
megismertetése, megtartása.



A környezettudatos magatartás kialakítása.
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Az egészséges életvitelhez szükséges

alapismeretek megtanulása, az

egészséges életmód következetes gyakorlása.


A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése.



A veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása.



A lakókörnyezet, a lakóhely és a nemzet történelmének, hagyományainak,
kulturális örökségének megismerése és ápolása.



Az Európához tartozás tudatának erősítése, a Föld globális problémáinak
megértése.

Eszközök eljárások-módszerek
A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet
eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok
heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói
aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában.


Az oktatás, ismeretszerzés legfontosabb eszköze a tanmenet, amely a helyi tantervre
épülve az aktuális tanévre készül.



Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz,
értelmi fejlettségéhez, a képességekhez.



Szorgalmazni

kell

a

tanulói

aktivitást,

tág

teret

kell

adni

az

egyéni

munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási
stratégia kialakításához.


Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, melyek motiválják a
tanulót, cselekvésre ösztönöznek.



Az új ismeretszerzés épüljön a korábban megszerzett ismeretanyagra.



A differenciálás jelenjék meg a feladatok kijelölésében, megoldásában és
ellenőrzésében.



A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek –
az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az
önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az
ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia
kialakításának.



Változatos tanulási technikákkal és a XXI. század technikai eszközeivel kell
felkelteni a tanulók érdeklődését.
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A hagyományápolás mellett törekedni kell az európai kulturális örökség
megismerésére, megbecsülésére.



Különösen eredményesek a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás,
önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.)



A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, érdekes, játékos
módszerek, gyakorlás, stb.)



A magatartásra ható, ösztönző módszerekkel kell a tanulói aktivitást fejleszteni.



Ünnepélyek, témanapok, témahetek szervezése (Radnóti nap, Nemzeti összetartozás
napja, Holokauszt emléknap, hagyományőrzéshez kapcsolódó programok stb.) az
éves munkatervben rögzítettek szerint.



Kirándulások, táborozások, erdei iskola szervezése, projektek és pályázatok
járuljanak hozzá a nevelési-oktatási célok megvalósulásához.

I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok


A pedagógiai munka középpontjában a tanulók nevelésének és tudásának,
képességeinek, az egész személyiségük fejlődésének, fejlesztésének kell állnia.



Az

intézményben

színes,

sokoldalú

iskolai

életnek,

játéknak,

szabadidős

foglalkozásoknak és munkának kell folynia, melyek elősegítik az alapelvekben
meghatározott emberi értékek kialakulását, megszilárdulását.


Változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell lennie,
amiken keresztül a tanuló lehetőséget kap az egyéni tanulási módszerek, eljárások
kialakítására.



Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét, edzeni az
akaratukat.



Figyelmet kell fordítani a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítására, az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon,
iskolán kívüli lehetőségek formájában).



Törekedni

kell

egészségmegőrzés

az

egészségnek,

igényének

mint

felkeltésére,

alapértéknek
az

elfogadtatására,

egészségkárosító

az

szokások,

szenvedélyek kialakulásának megelőzésére, az egészségtudatos életmód kialakítására.


Kiemelt szerepet szánunk a környezettudatos életszemlélet kialakításának.



Diákjaink ismerjék és becsüljék a helyi értékeket, nemzeti hagyományokat, a nemzeti
kultúrát, nemzeti múltunk emlékeit. Ápolják azokat, de értékeljék az Európához
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tartozást. Tájékozottak legyenek az egyetemes emberi civilizáció eredményeiről, a
nemzetközi együttműködési formákról is.


Tanulóink ismerjék az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket is.



A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb
eszközének kell lennie. Példamutatásával járuljon hozzá tanítványaink helyes
személyiségfejlődéséhez.



Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.

I.3. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az egészségfejlesztés pedagógiai feladatai
A jövő egészséges felnőtt társadalmának nevelése stratégiai fontosságú feladat. Az egészséges
életmód és magatartásformák kialakítását az oktatás valamennyi szintjén érvényesíteni kell.
Az egészséges életmódra történő nevelést már iskoláskorban el kell kezdeni, hiszen csak a
folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk felnőttkorra elérni az egészségtudatos gondolkodást. Az
egészségnevelési program arra való, hogy hozzásegítse diákjainkat kellő ismeretek birtokában
az egészséges életvitel kialakításához.
Célunk olyan készségek kialakítása, melyek lehetővé teszik számukra saját magatartásuk
kedvező irányú befolyásolását.
Tanulóinkat korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal látjuk el egészségük megőrzése és védelme érdekében.
Bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi
formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
Életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében –
foglalkozunk az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásnak feladata.
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A teljes körű iskolai egészségfejlesztés (TIE) célja
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 128.§


Minden gyermek részesüljön egészségfejlesztő tevékenységben.



Erősítse és fejlessze az egészséges életvitelhez szükséges képességeket.



Ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés
összetevőit,

alkohol,

dohányzás,

inaktív

életmód,

helytelen

táplálkozás,

drogfogyasztás.


Társas kapcsolatok egészségi – etikai kérdéseiről is szerezzenek ismeretet.



Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek
megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás
kialakítására.

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, nyomon követhető, mérhető,
értékelhető módon tervezzük. A programot a nevelőtestület készíti el az iskolai
egészségfejlesztési munkacsoport irányításával. A program része az éves munkatervnek.
A TIE egészségfejlesztési folyamata
1. Helyzetfelmérés: szociális háttér- táplálkozás-környezeti feltételek-ismeretszerzési
lehetőségek-iskolai programok
2. Tárgyi- és humánerőforrások, külső segítők feltérképezése
3. Az iskolai egészségfejlesztési program kidolgozása
4. Az iskolai egészségfejlesztési program megvalósítása
5. Az iskolai egészségfejlesztési program értékelése

A TIE az alábbi területekre terjed ki
1. Egészséges táplálkozás
Az egészséges táplálkozásra szoktatás lehetőségének lépései iskolánkban
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Folyadékbevitel mennyiségének fontossága és lehetőség a tiszta, friss ivóvíz szabadon
elérhető fogyasztására, vízivás népszerűsítése



Részvétel az iskolagyümölcs programban



Különleges táplálkozási igényű tanulók patronálása



Egészséges táplálkozási szokások tudatosítása: mit-mennyit- hogyan-mikor



Nutrikid programban való részvétel



Média szerepe, médiatudatosság fejlesztése a témakörben



Zöldség-gyümölcsnapok bevezetése minden évszakban



Egészséges táplálkozás és a környezeti tudatosság összefüggéseinek megláttatása,
szülők, gyerekek részére közös programokkal vagy tanulói foglalkozás keretein belül



Pályázati lehetőségek kihasználása

2. Mindennapos testnevelés


Minden nap minden tanuló aktív részvételével



Az eltérő testi adottságokkal rendelkező tanulóknak megfelelő mennyiségű és
minőségű terhelés



A játék siker- és örömélmény biztosítása a mozgás megszerettetésének érdekében



A tanórákon és a tanórákon kívüli tevékenységek során a közösségi mozgásélmény
hangsúlyozása



A mindennapos testneveléshez hozzátartozik a tánc, előnyben részesítve a néptáncot
és társastáncot, melyek speciális hatással vannak a lelki egészségre



Hangsúlyos szerepet kap az életmód sportok elsajátítása: az úszás, biciklizés, futás,
focizás, kialakítva ezáltal az élethosszig tartó mozgásigényt



Iskolánkban pontos elemzésre kerülnek a központi NETFIT felmérés eredményei,
melyek alapján a „fokozott fejlesztés szükséges ” kategóriába sorolt tanulók szülei
értesítést kapnak gyermekük nem megfelelő egészségi állapotáról. A szülőknek
lehetőségük van személyes konzultációra, tanácsadásra az iskola testnevelő tanárával.



Alternatív játékok megismertetése, alkalmazása
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Házi vetélkedők (röplabda, labdarúgás, sor,- váltóversenyek, akadálypályák)
szervezése

3. Lelki egészség
Az iskolában folyó lelki egészségvédelem célja nem más, mint az, hogy az iskola
minden „dolgozója” és tanulója jól érezze magát.
Ennek érdekében az alábbi módszereket alkalmazzuk:


Személyközpontú pedagógiai módszerek: pl. kooperatív tanulási technikák,
interaktív tanulás



Családi életre nevelés



Párkapcsolatok, szexualitás kultúrája



Példamutatás



Boldogságórák



Differenciálás



Egyéni bánásmód



Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók megfelelő fejlesztése



Tanulás támogatása



Közösségfejlesztés



Esélyteremtést szolgáló programok



Tudatos értékközvetítés



Nyugodt, támogató kommunikáció



Együttműködést támogató, motiváló módszerek



Tudatos

együttműködés a kollégákkal,

szülőkkel, szakmai partnerekkel,

szervezetekkel


Iskola egészségügyi és külső szakemberek előadásai



Hit és erkölcstan, valamint erkölcstan oktatás



Művészeti nevelés: ének, zene, tánc, képzőművészeti, színjátszó, dráma és tánc
foglalkozások beépítése a tanulók napirendjébe



Hagyományőrzés léleknemesítő szerepe a néptánc és népzene órákon



Rendőrségi és egyéb külső előadások

4. Egészség-ismeretek, készségek átadása
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8. osztályos biológia tantárgy témái



Elsősegélynyújtás



Baleset megelőzés, balesetvédelem



Személyi higiéné



A szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának megelőzése



Gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazások kivédése



Krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete



Szexuális felvilágosítás



Egészséges iskolai környezet biztosítása



Környezeti nevelés, környezettudatosság



Egészségnap szervezése



Erdei iskola



Táborok, kirándulások



Tanulmányi versenyek



Pályázati lehetőségek



Rendőrségi és egyéb külső előadások

A TIE megvalósítását segítő kapcsolatok, partnerek


Fenntartó



Önkormányzat



Iskolai alapítvány, egyéb civil szervezetek



Szülők



Iskolaorvos, védőnő



Iskolafogászat



Családsegítő szolgálat



Gyermekjóléti Központ



Országos Mentőszolgálat



Rendőrség
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I.4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek
együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok
Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek
kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el.

A közösségfejlesztés színterei az általános iskolában


a tanórákon (különös tekintettel az osztályfőnöki órákra)



a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon



a szabadidős tevékenységek keretében

Mind a három terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek
feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak


az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,



véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,



a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),



a másság elfogadásához,



az együtt érző magatartás kialakulásához,



a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés
Az iskolai nevelés - oktatás kerete az osztály, amely kezdetben nem több mint azonos korú
tanulók csoportja. Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amelyet az
iskola valamennyi tanára közösen, egymást erősítve végez, és amelyben meghatározó szerepe
van az osztályfőnöknek. A közösségfejlesztés szempontjából fontos az osztályban tanító
tanárok összhangja. Ezért törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet
képviseljenek, megbeszéljék egy-egy adott osztály problémáit, egységesen lépjenek fel az
eredményes és hatékony munka érdekében.
Feladatai
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a tanulókkal szemben támasztott elvárások pontos, egyértelmű ismertetése,
értelmezése (célok kitűzése; az iskolai élet szabályainak ismertetése, betartatása stb.)



a tanuló ismerje iskolánk, régiónk sajátosságait, értékeit



a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető
legnagyobb

csoportaktivitással,

véleményalkotó,

véleménynyilvánító

képesség

felhasználásával


oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik elmondani
érzéseiket önmaguk és mások viselkedéséről



segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában



személyes példamutatás



a közösségben előforduló pozitív és negatív élményanyag elemzése, következtetések
levonása



jutalmazás és büntetés alkalmazása



a másság elfogadása

A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó
annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére,
viselkedési formáira.
Az osztályközösség feladata


valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása



az egyéni értékek felismerése



egymás tiszteletben tartása



egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban



a másság elfogadása, a tolerancia



társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában



mások gondjainak, nehézségeinek felismerése

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek.
Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a
szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló
támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök
ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a
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problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma
megoldásában a segítségére lehetnek.
A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában
foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen
megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény
valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt.
Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői
munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozza meg.
Egyéb foglalkozások és szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai
A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek a közös cselekvések. Ennek
megvalósítására jó lehetőség nyílik az osztályprogramok és egyéb foglalkozások keretében. A
kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen végzett munka
örömének együttes átélését, az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulságok
levonását.
Lehetséges formái


Napközis foglalkozások.



Szakkörök, sportkörök.



Osztályprogramok (kéthavonta legalább egyszer).



Kirándulások, túrák, helytörténeti séták, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget
teremtenek nemzeti értékeink jobb megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti
tisztelet, a környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére.



A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai
nevelés mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását,
gyakorlását.



A közös sportprogramok előmozdítják az egészséges életmód szokásrendszerének
kialakítását.



Az

osztály-és

csapatversenyeken

való

részvétel

erősíti

az

egészséges

versenyszellemet, segíti az együttműködő-készség fejlődését.
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Az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására is
lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. E
feladatok kiváló terepet jelentenek a közösséggel szembeni felelősség átérzésének
elmélyítésére.



Levelezős, egyéb versenyek.



Hagyományőrző tevékenységek.



Ünnepi megemlékezések.



A városi intézményekkel való együttműködés keretein belüli foglalkozások lehetővé
teszik az intézményünkhöz tartozás erősítését, a radnótis szellemiség kialakítását.



Részvétel országos szervezésű programokon.



Pályázati programokba való bekapcsolódás.



Táborozási lehetőségek.(nyelvi táborok és nyári táborok elsősorban alapítványi
támogatással)



Erdei iskola



Iskolán kívül szervezett oktatási programok, a hagyományostól eltérő tanítási órák.



Diákok által igényelt és működtetett iskolarádió.



Részvétel a civil szervezetek, pl. alapítvány által szervezett programokon.

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai


A diákönkormányzat az iskola tanulóinak meghatározott jogokkal felruházott
közössége. Kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete.
Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak,
ami a tanulókat érinti. Döntési jogkört gyakorol - a nevelőtestület véleménye
meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint
tisztségviselőik megválasztásában. Mindezen jogok gyakorlása során diákjaink
megtapasztalják

azt,hogy

külön-külön

minden

tanuló

véleménye

fontos,de

döntéseikkel a iskolai közösség életéről, mindennapjairól döntenek.


A köznevelési törvény értelmében az iskola tanulói rendelkeznek azzal a joggal, hogy
megválaszthassák a DÖK vezetőit, egyben választhatók is legyenek. Joga minden
diáknak, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért, az őt ért sérelem
orvoslásáéért.



A Radnóti Diákönkormányzat által szervezett programok tegyék színessé és
változatossá az iskolai életet, erősítsék a „radnótis tudatot”.
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Alulról jövő kezdeményezéssel, a DÖK képviselők képviseljék iskolatársaik érdekeit.
Nyilvánítsanak véleményt a diákéletet érintő pályázatoknál, versenyek és az egyéb
foglalkozások meghirdetésénél.



A DÖK gyűlések legyenek rendszeresek, a hozott döntésekről kapjanak tájékoztatást a
diákok.



A megtartott DÖK fórumon kapjanak a diákok reális értékelést az eltelt időszakról,
közös célkitűzések alapján határozzák meg a későbbi feladatokat.



A DÖK által szervezett programok az iskola szépítését, értékeinek megőrzését és
gyarapítását,a diákélet tartalmasabbá tételét szolgálják.



A DÖK szervezésében évente megrendezett papírgyűjtés a szelektív hulladékgyűjtést
a környezeti nevelést szolgálja, az osztályok között versenyszerűen lebonyolított
program az osztályközösséget erősíti.



A DÖK kiemelten támogatja a környezeti nevelést és az egészségnevelést.



A Radnóti Diákönkormányzat ösztönzi, motiválja a tanulókat a tanulmányi munka, a
magatartás javítása terén.

Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok


Kapcsolattartás a szülőkkel, közös programok szervezése,a szülők bevonása ezen
rendezvények szervezésébe és lebonyolításába.



Tanár-diák kapcsolatot a közös programok, versenyek, kirándulások, pályázati
lehetőségek kihasználása és a változatos kommunikáció erősíti.

I.5. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai
Pedagógusok helyi feladatai
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a
munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott
munkarend alapján.
A pedagógus


magas színvonalú nevelést és oktatást végez
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módszertanilag felkészült



tervező munkája pontos



alkalmazza az infokommunikációs technikára épülő eszközöket



segíti a tanulóközösségek alakulását



nyitott a társadalmi-kulturális sokféleségre



napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a
tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük



tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyermekek

életkori

sajátosságainak

megfelelő

fejlesztő

foglalkoztatásra,

a

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására


tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi



a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni
segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat



gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai
differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi
versenyekre való felkészítés formájában is megtehet



a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök
helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről



rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe
vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású
legyen



az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására
gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen



értékelő munkája a személyiségfejlődést szolgálja



a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli



az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 2 héten belül
köteles kijavítani



a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s
ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók
állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével,
szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el
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fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és
betartatja velük az iskola házirendjét



biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben
fejlődjenek



feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások
felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése, a tanulói
kompetenciák fejlesztése,a nevelési célok szem előtt tartásával



tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek
megfelelően



különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a
szabadidős foglalkozások megtartása során



a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására



a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi
viselkedés szabályait



a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb
egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja



a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli



megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek
tanításkor és osztályzásakor



az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban
haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget
biztosítva a javításra



foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket



előkészíti, és szükség esetén lebonyolítja, felügyeli a vizsgákat, iskolai méréseket,
versenyeket



szükség esetén osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítői,
mérésfelelősi,

tűz-és

balesetvédelmi

felelősi,

pályaválasztási

felelősi,

holnapgondozási, gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat vállal


szülői értekezleteket, fogadó órákat tart, a szülőket folyamatosan tájékoztatja
gyermekük iskolai szerepléséről



részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken
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részt vesz a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken



szükség esetén ügyeleti munkát, táboroztatást vállal



bekapcsolódik az iskolai pályázatok írásába, részt vesz a pályázati munkákban



az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat ellátja



heti teljes munkaidejének 80%kát az intézményvezető által meghatározott feladatok
ellátásával tölti



reflektív gondolkodás jellemzi munkáját



pedagógiai munkáját az együttműködés jellemzi



a pedagógus etika szabályait betartja



állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó
új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések
körében tájékozódik

Az osztályfőnök
Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai


Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát,
összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai
törekvéseket.



A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak
bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen
megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket
kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok,
sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és
múzeumlátogatások stb.



Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart
tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat,
megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki
munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a
negatív társadalmi hatások kivédése.



Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka.
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Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a
tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására,a
tanulói kompetenciák fejlesztésre.



Az osztályfőnöki óra lehetőséget teremt a helyes vitakultúra kialakítására is. Célunk,
hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak,
kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár
fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a
megoldáskeresésben. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék
mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák.



Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a
tanulókban lévő gátlásokat.

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői


Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek,
szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.



Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a
világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a
tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a
differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.



A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és
társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal
és etikai normákkal.



Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan
bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének,
önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód,
konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).



Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a
tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való
beilleszkedését.
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Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes
és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.



Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus
képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre


az iskola pedagógiai programjának szellemében, a munkaköri leírása alapján nevelje
osztályának

tanulóit,

munkája

során

maximális

tekintettel

legyen

a

személyiségfejlődés jegyeire


működjön együtt a diákönkormányzattal, segítse a tanulóközösség kialakulását



segítse és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját



kapcsolatot tartson az osztály szülői munkaközösségével



kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét



értékelje a tanulók magatartását, szorgalmát



szülői értekezletet tartson



lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása



kövesse nyomon osztálya kötelező orvosi vizsgálatát



kiemelt figyelmet fordítson az osztályban végzendő gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokra, kapcsolatot tartson az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével



tegyen javaslatot a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére



részt vegyen a pedagógiai munkaközösség munkájában, segítse a közös feladatok
megoldását



szükség esetén látogasson órát az osztályban

Intézményvezető


az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során a tanulói eredmények javítására
törekszik



a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosít



a mérési adatokat, eredményeket felhasználja a tervező munkája során
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a kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi
mérési eredményeket, elemzi és levonja a szükséges tapasztalatokat



elvárja, hogy a mérési tapasztalatokat a kollégák felhasználják a tanuló fejlesztése
érdekében



a középiskolai felvételi eredményeket a honlapon keresztül nyilvánosságra hozza



gondoskodik arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális támogatást
kapjanak



a lemorzsolódás érdekében intézkedéseket hoz



kialakítja az intézmény jövőképét



hatékony intézkedéseket hoz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében



folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a változásokról



önreflexióra törekszik



etikus magatartást tanúsít



munkatársai felelősségét, jogkörét, hatáskörét egyértelműen meghatározza



irányítja a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszert



támogatja a munkatársak szakmai fejlődését



szorgalmazza a belső tudásmegosztást



együttműködik a kollégáival



támogatja az innovációt, az újszerű ötleteket



a jogszabályi követelményeknek megfelelően irányítja az intézményt



hatékonyan együttműködik a fenntartóval

I.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók közé soroljuk
Különleges bánásmódot igénylő gyermek


Sajátos nevelési igényű tanuló



Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló



Kiemelten tehetséges tanuló
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Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
Különleges bánásmódot igénylő gyermek
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek, módszerek


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése



az egyéni foglalkozások, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások



felzárkóztató foglalkozások



változatos munkamódszerek



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



a napközi otthon, tanulószoba



továbbtanulás irányítása, segítése



a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése



foglalkozások során inger gazdag környezet megteremtése



motiválás



gyakorlatorientált ismeretek, életviteli technikák megismertetése

A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján a rehabilitációs foglalkozások


a törvény által biztosított heti óraszámban



egyéni fejlesztési terv alapján



egyéni, kiscsoportos szervezeti formában



a sajátos nevelési igény típusa szerint szükséges szakember bevonásával történik

A fejlesztés területei


mozgásfejlesztés

(nagymozgások,

finommozgások,

testséma-fejlesztés,

téri

tájékozódás, szerialitás finomítása)


percepciófejlesztés (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus)



verbális fejlesztés



pszichikus funkciók fejlesztése (emlékezet, figyelem, gondolkodás)
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Sajátos nevelési igényű tanuló
A sajátos nevelési igényű és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
programunk akkor sikeres, ha


a tanulási kudarcnak kitett tanulóink rendszeresen járnak iskolába



a szüleik elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását
sikeresebbé teszik



a tanulók rendszeresen részt vesznek a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon



a tanulók a legkisebb eredménynek is örülnek s igényük a további fejlődés



az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják

A fejlesztés értékelése


tesztek újrafelvétele



kontrollvizsgálatok a szakértői és rehabilitációs bizottságoknál



dokumentumelemzés, a tanulók produktumainak célirányos áttekintése (felmérések,
napló, füzetek stb.)



folyamatos megfigyelés



beszélgetés a tanulókkal, szüleikkel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel



további feladatok megjelölése

A szakértői vélemény alapján a következőket kell figyelembe venni:


szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli
beszámoltatás helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban történő
(írásbeli felelet, témazáró dolgozat) számonkérés helyett



tananyagrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az érintett
tantárgyrész nem kerül minősítésre



tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel értékeli a
nevelő, de sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal.

A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék
lehetnek. Minden alkalmazott eljárás személyfüggő.
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A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése:


a helyzetfelismerés és helyzetértékelés



a magatartási zavar feltárása



a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve gondviselőkkel



az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása



a tanítási órán differenciált foglalkozás



a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek együtt kell működni, az osztályban tanító
pedagógusokkal és a gyermekvédelmi felelőssel, valamint a pszichológussal



szoros kapcsolatot tartunk a szakszolgálati intézményekkel



törekedni kell arra, hogy a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a
tanórán kívüli tevékenységek során



olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő tréningeken
keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége



felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek



minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet

A magántanulóra, a képzési kötelezettséget teljesítőre és a pedagógiai szakszolgáltatást
igénybe vevőre külön rendelkezések vonatkoznak.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 74.§ - a kimondja: Ha a sajátos nevelési igényű tanuló,
illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási
feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján
tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről, oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a
szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll.
Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a szakvéleményt kiállító
intézmények: a nevelési tanácsadást ellátó intézmények, illetve a fővárosi, megyei utazó
gyógypedagógusi hálózat intézményei gondoskodnak.
Kiemelten tehetséges tanuló
- 27 -

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Minden pedagógus feladata, hogy felismerje a tehetséget, és felhívja a figyelmet a tehetséges
tanítványokra, hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb
együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó
intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében


a korai felismerés



a tehetségek számbavétele



a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára történő
fejlesztés színtereinek meghatározása

A tehetséggondozás szervezett formái


tanóra keretén belül



tanórán kívüli egyéb foglalkozások

A tehetségfejlesztés módjai a tanórán


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése



a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés



versenyekre történő felkészítés



hagyományőrző tevékenységek



digitális kompetencia fejlesztése



angol nyelv vagy német nyelv tantárgyak emelt óraszámú oktatása



csoportbontás



az iskolai könyvtár, valamint az iskola eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül


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



az iskolai alapítvány anyagi támogatása a rászoruló tehetséges gyermek számára

- 28 -



a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók
megfelelő fejlesztéséről



tehetséggondozó szakkörök és egyéb foglalkozások



iskolai sportköri foglalkozások



szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás)



napközi otthon szabadidős, sport, kultúr- és technikai foglalkozásai



az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes,
multimédiás tanuló programok)



a városi tehetségfejlesztő programba való bekapcsolódás



pályázati lehetőségek kihasználása



együttműködési szerződések, kapcsolatok más intézményekkel

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása


prevenció



együttműködés külső szervezetekkel



az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanulók

fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében,

feltárásában,

megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt.
Ez a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi
intézményekkel, szakemberekkel. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik.
A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógus alapvető feladata


a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése



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



szükség esetén családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása
érdekében
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a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése



a

tanulók

anyagi

veszélyeztetettsége

esetén

gyermekvédelmi

támogatás

megállapításának kezdeményezése


az iskolai statisztikai adatok nyilván tartása, hátrányos és halmozottan hátrányos
tanulók

adatainak,

nyilatkozatainak

kezelése

a

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményes határozatok nyomon követése


tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, pályázati
lehetőségekről



az érintett tanulók iskolai munkájának segítése



a gyermek elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel
kísérése, szükség estén a probléma jelzése



a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az
iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken



a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása
igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.)



segélykérelmek támogatása az iskolai alapítvány által és az ezzel kapcsolatos
tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétől függően



a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának
folyamatos ellenőrzése, igazolatlan hiányzás esetén a tanuló mulasztásával kapcsolatos
szabályok szerint kell eljárnia a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján



törvényi változások nyomon követése



továbbképzéseken történő részvétel

Együttműködés


kollégákkal



az osztályfőnökökkel és a munkaközösség-vezetőkkel



az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő tanárral



a tanulókat segítő és nyilvántartó intézményekkel

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége az alábbi területekre terjed ki


a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére



az okok feltárására



az okok megszüntetésére

- 30 -



a hátrányos helyzetű tanulók támogatására

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola
a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a
súlyosabbá válásukat.
Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében
való segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel.
Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását


az indulási hátrányok csökkentése



a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel
kísérése



a felzárkóztató foglalkozások



az iskolai étkezés lehetősége



a tanulószobai és napközis foglalkozás



az egészségügyi szűrővizsgálat



az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése



a családi életre való nevelés



a személyes és egyéni tanácsadás



a szülőkkel való együttműködés



a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról



a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások)



a szenvedélybetegségek megelőzése

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan
tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a
hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre
szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban
részesülő szülők gyermekei.
A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek
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helyzetfeltárás



a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének (tanulószoba, felzárkóztató
foglalkozások, stb.) megszervezése



a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok)



az anyagi háttér biztosító rendszerének felkutatása



az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása

Szociális hátrányok enyhítését még az alábbi tevékenységek szolgálják


csoportbontás



étkeztetési támogatás



a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek



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



a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal



a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az
osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.)



továbbtanulás irányítása, segítése



szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek



ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, koncert-, múzeumlátogatás
szervezése a rászoruló tanulóknak

Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire


a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése



a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása



tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek stb.



felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése



pályaorientációs tevékenységek szervezése



felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése



felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről



kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel



pályázati lehetőségek kihasználása
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a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása
(kooperatív tanulási technikák)



az érintett tanuló érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése

I.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való
részvételi jogai gyakorlásának rendje
Az iskola tanulóinak közösségét a Diákönkormányzat képviseli. Az iskola a DÖK által
biztosítja a lehetőséget, hogy a tanulók összességét érintő ügyekben tájékozódhassanak,
valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről rendelkeznek,
véleményezési, javaslattételi és döntési jogukat gyakorolhassák.
A diákönkormányzat véleményt nyilvánít


a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben



az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt



pénzeszközök felhasználásakor



házirend elfogadásakor

Javaslattal él


a diákönkormányzatot segítő pedagógus személyére



iskolai programok, szabadidős és egyéb foglalkozásokra

Döntést hozhatnak a nevelőtestület véleményének meghallgatásával az alábbi ügyekben


az iskolai közösségi élet tervezésében, szervezésében



tisztségviselőik megválasztásában

Ezekben az ügyekben a tanulók az osztályfőnöki órákon fogalmazhatják meg javaslataikat,
fejthetik ki véleményüket, állásfoglalásukat. Az osztályképviselők a diákönkormányzat
gyűlésein terjesztik elő osztályuk javaslatait, véleményeit, melyet az osztályképviselőkből álló
diák-önkormányzatigyűlésen tárgyalnak meg, majd hoznak döntést. A DÖK vezetősége tartja
a kapcsolatot a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral, és rajta keresztül az
iskolavezetéssel.
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Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőit a tárgyalásra meghívjuk. A jogszabály által meghatározott
véleményeztetésen felül intézményünk nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés
előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

I.8. A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
Szülőkkel

Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése érdekében,
az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési Törvény és a Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján. A Szervezeti és Működési Szabályzat több szintű együttműködést
feltételez a szülők, a tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek
személyiségének és tudásának fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő
kommunikációs formák működtetése szükséges. Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai
munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt
benne azért, hogy folyamatosan nyomon követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának
alakulását.
Az együttműködési formái
Intézményi Tanács


A szülők az önkormányzat és tantestület képviselői alkotják, évente kétszer üléseznek
a törvényi elvárások szerint.

Szülői Választmányi Gyűlés


Az osztályok szülői munkaközösségének vezetőiből áll. Véleményezési, javaslattételi
joggal rendelkezik.



Szülői értekezletek előtt tartjuk a gyűlést.



A választmány tagjait e-mail-ben hívjuk meg.



A

gyűlések

témái:

intézmény

aktuális

problémái,

vezetők

választása,

véleménynyilvánítás, szülői kérések közvetítése, iskolai rendezvények megbeszélése.
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Szülői értekezlet feladata


a szülők és pedagógusok között folyamatos együttműködés kialakítása



a szülők tájékoztatása:





az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről



az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól



a helyi tanterv követelményeiről



az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról



a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről



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

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

Fogadó órák feladata


a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Évente 2 alkalommal
meghatározott időpontban tartandó, de szülő és pedagógus előzetes egyeztetés után
egyaránt kérheti a megtartását.

Egyéni kapcsolatfelvétel, telefon, levél, e-mail


Telefonon értesítjük a szülőket, ha a gyermeket baleset érte, rosszul érzi magát vagy
egyéb váratlan probléma adódik. Telefonon, levélben, vagy e-mail-ben értesítjük a
szülőket, ha az ellenőrzőbe tett bejegyzést a szülő nem írta alá.
Tájékoztatjuk a rendkívüli eseményekről, a gyermeke tanulmányi munkájáról,
magatartásáról, vagy személyes találkozást kezdeményezünk.

Iskolai honlapon keresztül történő tájékoztatás:www.radnotiiskola.hu
Tanulókkal


Személyes elbeszélgetés



E-mail



Iskolai honlap

Fenntartóval, működtetővel
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A fenntartó és működtető igazgatója, referensei, munkatársai gyakorolják az intézmény
fenntartói feladatait, a kapcsolatot a két intézmény szervezeti és működési szabályzata
határozza meg.
Az iskola partnereivel
Az iskola számos intézménnyel tart rendszeres kapcsolatot. A kapcsolattartás telefonon,
levélben, e-mail-ben és személyesen történik. Rendszeres és jól működő kapcsolatot tartunk
fenn az alábbi intézményekkel.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával.



Iskolahívogató foglalkozások szervezése érdekében az óvodákkal.
Elsősorban a területileg közel lévőkkel rendszeres ez a kapcsolat. Szívesen helyet és
szakembert biztosítunk a sportrendezvényeikhez, meghívjuk a gyerekeket az általunk
szervezett foglalkozásokra. Nyílt órákat tartunk a szorosabb együttműködés
érdekében. Programjainkra várjuk az óvodások szüleit is.
Nemcsak helyben szervezünk foglalkozásokat, de igény esetén az óvodai
programokba is bekapcsolódunk.



Pályaorientációt szolgáló kapcsolatok: Középfokú intézményekkel, Munkaügyi
központtal, győri cégekkel, stb.



Iskolaorvos-védőnő- iskolafogászat



Magyarországi Történelmi Egyházak hivatalos képviselőivel



Sportegyesületekkel



Szakmai szolgáltatókkal



Szakszolgálati szervekkel



Rendőrséggel



Múzeumokkal



Levéltárral



Generációk Házával



Mobilissel



Kisalföld Erdőgazdasággal



Egyházmegyei Levéltárral



Civil szervezetekkel

Nyitottak vagyunk a felsoroltakon kívül új együttműködések kialakítására is. Elsődleges
célunk, hogy tanulóink minél több hasznos ismeretanyagot és élményt szerezzenek.
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I.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 24. pontjának felhatalmazása
alapján a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítási rendjének szabályozása.
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak félévi és a tanév végi osztályzatának
megállapításához, ha


az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól



egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és teljesítménye nem volt érdemjeggyel
minősíthető és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének
lehetőségét (a nevelőtestület a tanuló osztályozó vizsgáját akkor tagadhatja meg, ha
igazolatlan mulasztásainak a száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és eleget tett
az iskola az értesítési kötelezettségnek)



egy adott tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és
a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét



az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget



a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát



magántanuló

A magántanuló az intézményvezető által meghatározott időszakokban, a kijelölt tantárgyakból
osztályozó vizsgát köteles tenni
.
Beszámoltató vizsgát tehet a tanuló, ha


tartósan, igazoltan 1-2 hónapot hiányzik a hiányzás idejére vonatkozó tananyagból

Különbözeti vizsga letételét írja elő az igazgató a tanulónak, ha


másik intézményből kérte átvételét, és valamely tantárgyat a beiratkozás időpontjáig
kevesebb összes óraszámban tanulta, mint iskolánk helyi tantervében szereplő összeg
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Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha


a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott



az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik



az osztályozó vagy a különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha


az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné

Belső vizsgát kell tennie a tanulóinknak az 5. és 7. évfolyamon abból az idegen nyelvből,
amelyet emelt óraszámban tanulnak.
A tanulmányok alatti vizsgák célja


azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait
évközi teljesítményük alapján a jogszabályok szerint nem lehetett meghatározni



a Pedagógiai programban meghatározottnál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni



emelt óraszámú tantárgyi követelmények teljesítése

A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik


osztályozó vizsgákra



beszámoltató vizsgákra



különbözeti vizsgákra



javítóvizsgákra



pótló vizsgákra



belső vizsgákra

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára
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aki osztályozó vizsgára jelentkezik



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít



akinek az intézményvezető különbözeti vizsga letételét írja elő



akinek az intézményvezető osztályozó vagy beszámoltató vizsga letételét írja elő



aki pótló vizsgára kapott lehetőséget



akinek belső vizsgát kell tennie

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Általános szabályok


A vizsgák napját az intézményvezető állapítja meg



javítóvizsgát augusztus 15-31-ig terjedő időszakban



az osztályozó vizsgát az adott félév/adott tanév utolsó hetében szervezi vagy a
határozatban megadott időpontban



beszámoltató vizsgát a határozatban megjelölt időpontban



a belső vizsgák május harmadik hetében



a pontos dátumok tanévenként kerülnek meghatározásra



a pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni



különbözeti vizsga egyénileg meghatározott időpontban szervezhető



A vizsgák 8 órakor kezdődhetnek, és 17 óráig tarthatnak.



A vizsgák időpontjáról és az azokkal kapcsolatos tudnivalókról a tanulót és szüleit is
írásban értesítjük.



A javító- és osztályozó vizsga követelményeit az iskolánk helyi tantervében szereplő
tantárgyi követelmények tartalmazzák.



A vizsgákra az adott tantárgyból a tanuló felkészüléséhez szükséges tematikát,
tananyagot a vizsgáztató tanár köteles biztosítani, s azt a tanulónak átadni. /Javító
vizsga esetén a bizonyítvány osztáskor. /



A vizsgázónak a vizsga kezdési időpontja előtt 10 perccel meg kell jelennie.



A különbözeti vizsga tantárgyainak és tartalmának meghatározása során az
intézményvezetőnek egyedileg kell határozatot hozni minden tanuló ügyében.
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A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó esetén, a szakvélemény alapján a rendelkezésre álló időt legfeljebb 30
perccel meg kell növelni.



A vizsgákat bizottság előtt kell megtartani, amelynek elnöke az intézményvezető vagy
megbízottja. Tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos, vagy rokon szakos
tanár, akiket az igazgató bíz meg.



A vizsgákról jegyzőkönyvet készítünk.



A vizsgák eredményét a bizonyítványba és a törzslapra az osztályfőnök írja be.



Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök/ felügyelő tanár erről
jegyzőkönyvet készít és jelenti az intézményvezetőnek, aki a törvények alapján jár el.



A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Írásbeli vizsgák általános szabályai


A feladatlapok elkészítése a szaktanár és a munkaközösség-vezető feladata.



A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a diák nevét, a
vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését.



Íróeszközökről a tanulónak, minden egyéb segédeszközről az iskolának kell
gondoskodni.



A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni



Az írásbeli vizsga ideje tantárgyanként maximum 45 perc.



Egy vizsganapon egy tanuló legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet.



Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus javítja.

Szóbeli vizsgák általános szabályai


Egy tanulónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.



A feleltetés időtartama egy tantárgyból tanulónként 15 percnél nem lehet hosszabb.



Egy tanuló esetében a szóbeli vizsgák között legalább 15 perc pihenőidőt kell
biztosítani.

Gyakorlati vizsgák általános szabályai


A tanulónak az adott tantárgynál a vizsgáztató által meghatározott idő áll
rendelkezésére.
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A gyakorlati vizsgát a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell
értékelni.

A vizsgák értékelési rendje
Egy vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó
tananyag. A vizsgák részei és az értékelés rendje a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint
került meghatározásra.
Alsó tagozat
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Olvasás 1.osztály

Vizsga részei
Szóbeli

Írásbeli

80%

20%

Magyar nyelv és irodalom

Olvasás 2-4.osztály
Magyar nyelv és irodalom
Nyelvtan 2-4.osztály
Matematika
1-4.osztály
Környezetismeret
1.osztály
Környezetismeret
2.osztály
Környezetismeret
3-4.osztály

50%

50%

30%

70%

20%

80%

89-76%
jó

100%

75-60%
közepes

20%

80%

50%

50%

59-41%
elégséges
100%

1-4.osztály
Rajz és vizuális kultúra

100-90%
jeles

Technika

Informatika

Értékelés

100%

Írás 1.osztály
Magyar nyelv és irodalom

Gyakorlati

20%

80%

40%elégtelen

100%
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1-4.osztály
Ének-zene

20%

1.osztály
Ének-zene
2-4.osztály
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
1-4.osztály

80%

80%

20%

100%

Testnevelés
1-4.osztály

100%

Felső tagozat
Magyar nyelv-és irodalom
Az osztályozó, különbözeti, javító és pótló vizsga számonkérési módjai: írásbeli és szóbeli
vizsgák. Az egyes vizsgarészeken elért eredmények 60-40%-os arányban kerülnek
beszámításra az értékelés során.
A vizsga teljesítményének százalékos értékelése:
91 -100% jeles (5)
76 - 90% jó (4)
51 – 75% közepes (3)
31 – 50% elégséges (2)
0 – 30% elégtelen (1)
Történelem,társadalmi és állampolgári ismeretek
A vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. Mindkét részt osztályzattal értékeljük,és a kettő
átlagából a kerekítés szabályai szerint születik meg az érdemjegy.
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Az osztályzat megállapításánál a következő százalékos értékelést alkalmazzuk:
91% – 100% jeles (5)
76% – 90% jó (4)
50% – 75% közepes (3)
31% – 49% elégséges (2)
0% – 30% elégtelen (1)
Fizika-kémia
Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga esetén is írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli
és szóbeli vizsgán elért eredmények 70%–30%–os arányban kerülnek beszámításra az
értékeléskor.
Mindkét vizsgarészen legalább 30%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat
elégtelen.
A feladatsoron belül szerepelhetnek egyszerű ismeretet felidéző, kísérletet leíró és problémára
irányuló részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak szöveg, kép értelmezéséhez.
Használható segédeszköz: számológép, /kémia tantárgy esetében periódusos rendszer/. A
mindenkori kerettantervi követelményeknek kell megfelelni. Az osztályzat megállapításánál a
következő százalékos értékelést alkalmazzuk
91 -100 % jeles(5)
76 - 90 %

jó (4)

51 – 75 % közepes(3)
31 – 50%

elégséges (2)

0 – 30%

elégtelen(1)

Matematika
Az osztályozó, különbözeti, javító és pótló-vizsga is írásbeli és szóbeli részből áll, azzal a
megkötéssel, hogy az osztályozó vizsga kivételével a szóbeli vizsgát csak abban az esetben
kell letenni, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán legalább 20%-ot elért. A szóbeli vizsgán az
írásbeli vizsgapontszám fele szerezhető (például 100 pontos írásbeli vizsga esetén 50 pont) Az
osztályzat megállapításánál a következő százalékos értékelést alkalmazzuk:
90% – 100% jeles(5)
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75% – 89% jó(4)
50% – 74% közepes(3)
31% – 49% elégséges(2)
0% – 30% elégtelen (1)
Idegen nyelv
Az osztályozó, különbözeti, javító és pótló–vizsga is írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli
feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő maximum 45 perc. Ha a tanuló az írásbeli
feladatlap 35 %–át nem éri el, szóbeli vizsgára nem bocsátható. Mindkét vizsgarészen 35 %os eredményt kell elérni, különben a vizsga eredménytelen.

Az osztályzat megállapításánál a következő százalékos értékelést alkalmazzuk:
91% - 100% jeles (5)
76% - 90% jó (4)
51% - 75% közepes (3)
36% - 50% elégséges (2)
0% - 35% elégtelen (1)
A 3. és 4. évfolyamokon az írásbeli és szóbeli vizsgán elért eredmények 40% – 60%–os
arányban, 5-8.évfolyamon 50%-50%-os arányban kerülnek beszámításra az értékelés során.
Természetismeret – biológia-egészségtan - földrajz
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A végső eredmény részarányai:


biológia: írásbeli: 60 %, szóbeli: 40: %.



földrajz: írásbeli: 70%, szóbeli 30%.



természetismeret: írásbeli: 60 %, szóbeli: 40%.

Indoklás: a földrajz vizsgán nagy súlyt kap a térképismeret, ahol írásban, vaktérképen kell
dolgozni. Emiatt kap nagyobb hangsúlyt az írásbeli rész. Biológiából és természetismeretből
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nagyobb hangsúlyt kap a szóbeli rész, a vizsgázónak tudni kell szóban elmagyarázni az adott
kérdéskör lényegét, hogy valóban megértette-e az ok-okozati összefüggéseket.
A vizsgán mind az írásbeli mind a szóbeli részen külön-külön minimum 40 százalékot
teljesíteni kell a vizsgán való megfeleléshez. A külön elért eredmények nem vonhatók össze,
ha az egyik rész nem sikerül, a vizsga végeredménye is elégtelen.
91 -100 % jeles(5)
76 - 90 %

jó (4)

51 – 75 % közepes(3)
31 – 50%

elégséges (2)

0 – 30%

elégtelen (1)

Technika, erkölcstan, hit-és erkölcstan, dráma és tánc
A vizsga szóbeli részből áll.
91 -100 % jeles(5)
76 - 90 %

jó (4)

51 – 75 % közepes(3)
31 – 50%

elégséges (2)

0 – 30%

elégtelen (1)

Informatika


javító, különbözeti és pótló vizsga csak gyakorlati részből áll,



az osztályozó vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll,



a szóbeli vizsgán a gyakorlati vizsga pontszámának 1/4-e szerezhető,



az osztályzat megállapításánál a következő százalékos értékelést alkalmazzuk

91 -100 % jeles(5)
76 - 90 %

jó (4)
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51 – 75 % közepes(3)
31 – 50%

elégséges (2)

0 – 30%

elégtelen (1)

Vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene
A vizsga gyakorlati részből áll.

I.10. Felvétel és átvétel – a Nemzeti Köznevelési Törvény keretei
között-helyi szabályai


Az iskolánk beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot
kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:


a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát



a leendő osztály tanulóinak létszámát



SNI-s tanulók arányát



a tanuló előző tanulmányi eredményét



magatartás és szorgalom érdemjegyeit



az emelt óraszámú nyelvoktatás követelményeinek való megfelelést



Külföldről érkező tanuló továbbhaladási feltételéről az intézményvezető határoz.



Az olyan tanuló, aki korábbi iskolájában valamely tantárgyat nem tanulta, egy év
felzárkózási időszak után osztályozó vizsgát tesz. A többi tantárgyból halad saját
csoportjával.



Tanulói átvétel esetén szükséges az előző iskolát tájékoztatni.



Iskolánkban tanulói jogviszonyát megszüntető tanuló estén a távozási dokumentum
kibocsátása után szükséges kiadni: bizonyítvány, meglévő szakértői határozat
másolatát.

A felvételi eljárás különös szabályai


A tankötelezettség megkezdésének szabályait, eljárásrendjét a 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet IV. fejezetében,11. bekezdésében 22.§,23.§ és a 12. fejezet 24.§
határozza meg.



A tankötelezettség megkezdésének mindenkor meghatározott feltételei vannak,
melyek az iskolába lépés elengedhetetlen feltételei. A megfelelő fejlettséghez
szükséges jellemzőket az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
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kormányrendelet határozza meg.(A 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek
iskolába lépéséről az óvoda dönt.)


Az iskolánk a beiratkozás előtt legalább 30 nappal a kormányhivatal közleményét
vagy a hirdetményt közzéteszi a honlapján és az iskola főbejáratánál, a hirdetőtáblán.
Ez tájékoztatást nyújt a leendő első osztályosok iskolába való beiratkozásának pontos
idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat határidejéről.



A beiratkozás várható időpontja az adott tanév március 1-je és április 30-a között.



A beiratkozáskor kérjük bemutatni







óvodai szakvélemény-fejlettség eléréséről



a gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosító



lakcímkártya

Az iskola intézményvezetője a felvételről


tanulói jogviszonyt létesítő határozatot hoz,



vagy szakértői határozat eredményétől függő határozatot hoz



vagy kérelmet elutasító döntést hoz.

Elutasítás megalapozott indoklással történik, tájékoztatva a szülőt a fellebbezési
lehetőség módjáról.



Ha a szakértői bizottság az SNI-s gyermek számára intézményünket nevezi meg és a
gyermeket nem íratták be, a kormányhivatalt értesítjük.



Iskola beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felveszünk (problémás esetben a szakértői vizsgálat után).



A nem körzetes halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételénél figyelembe
vesszük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti arányának túllépésére
vonatkozó rendelkező korlátozást.(20/2012.EMMI rendelet24.§)(2) bekezdés

I.11. Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terv


Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap
valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy
más

személy megérkezése

előtt.

Az

elsősegélynyújtás

képessége

tudáson,

begyakorláson és tapasztalaton alapul, ezért iskolánkban fokozott figyelmet fordítunk
ezen ismeretek begyakorlására.
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Tervezett tevékenységek


Elsősegély tanfolyamok tartása osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön



Iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető elsősegélynyújtó
ismeretanyag bemutatására.



Elsősegélynyújtó ládák tartalmának ismerete, használata a mindennapokban, a
kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja


ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát



ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat



ismerjék fel a vészhelyzeteket



tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével



sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkozzanak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos tervezett tevékenységek


az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal



tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
programokba



támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismereteinek bővítését



elsősegély ismereteket nyújtunk az osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön



lehetőséget adunk az iskolai egészségnapokon nagyszámú tanulócsoport előtt a
szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására



tanulóink megismerik az elsősegélynyújtó ládák tartalmát, használatát a
mindennapokban, és a kirándulások alkalmával
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását még a következő tevékenységformák
szolgálják
A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek


Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex
újraélesztés



Az ember megismerése és egészsége témakörön belül megismerkednek a
szűrővizsgálatok, a védőoltások jelentőségével, valamint az alapfokú elsősegélynyújtási ismeretekkel is a tanulók.



Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás,
szénmonoxid mérgezés



Fizika: égési sérülések, forrázás, valamint érintésvédelmi ismeretek témakörben
tájékozódnak.



Testnevelés órákon a biztonságos esés technikáját kell megismerni, az egymásra
figyeléssel, a fegyelmezett magatartással a balesetforrások kikerülése a fontos. Meg
kell tanulniuk azt is, hogy baleset esetén azonnal a felnőttnek kell, hogy szóljanak.



Osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési
baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése;
a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat
(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele.



Tanítás nélküli munkanap: évente szeptember végén sport- és egészségnap.



Az egyéb foglalkozások is lehetőséget adnak az ismeretkör bővítésére.

A tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok (20/2012. (VIII.31) EMMI
rendelet XVIII. fejezet)


Ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének
készségét.



Baleset esetén a szülőt azonnal értesíteni kell.



Az intézményben bekövetkezett baleseteket nyilván kell tartani az elektronikus
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével vagy, ha erre nincs lehetőség jegyzőkönyvet
kell felvenni



A 8 napon túl gyógyuló sérüléseket ki kell vizsgálni.



A súlyos balesetet a fenntartónak is jelenteni kell.
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II. Helyi tanterv
II.1. Választott kerettanterv megnevezése A vagy B változat
Ének alsó tagozat

A változat

Ének felső tagozat

A változat

Magyar nyelv és irodalom

A változat

Angol nyelv

A változat

Német nyelv

A változat

Biológia-egészségtan

A változat

Fizika

A változat

Kémia

A változat

II.2. Óraterv 1-8.osztályig
A tanítási óra a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet III. fejezet 13.§ (2) értelmében lehet:


kötelező órák, ezen belül szabadon tervezhető órák



kötelezően választandó



egyéb foglalkozás

Tartalmi jellemzők:


Informatika oktatás 1. osztálytól



Választható idegen nyelv 1. osztálytól



Emelt óraszámú idegen nyelv oktatása 4. osztálytól
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7. osztálytól két idegen nyelv oktatása



Zene és tánc (néptánc) beintegrálva a testnevelés és sport tantárgyba



A hagyományőrzés a tantárgyak szabad órakeretében jelenik meg.

Tantárgy
1.
2.
3.
4.
Kötelező órák
magyar nyelv és irodalom
7
7
6
6
idegen nyelvek
2
matematika
4
4
4
4
erkölcstan/hit és erkölcstan
1
1
1
1
környezetismeret
1
1
1
1
ének-zene
2
2
2
2
vizuális kultúra
2
2
2
2
életvitel és gyakorlattechnika
1
1
1
1
testnevelés és sport
5
5
5
5
informatika
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
természetismeret
fizika
kémia
biológia-egészségtan
földrajz
dráma és tánc
osztályfőnöki
Összes kötelező óra
23
23
22
24
Kötelezően választott órák a szabad órakeret terhére
idegen nyelvek *
1
1
2
2
informatika*
1
1
1
1
matematika*
0
Kötelezően választott
2
2
3
3
a tanulók heti összes
óraszáma
25
25
25
27
Egyéb foglalkozás
27
27
27
28
összesen engedélyezett
52
52
52
55
Kötelező+kötelezően választott:220óra

5.

6.

7.

Összes

8.

4
3
4
1

4
3
3
1

3
3
3
1

4
3
3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

41
14
29
8
4
12
12

1
5

1
5
1

1
5
1

5
1

7
40
4

2
2

2
2

2

2

2
1
2
1

1
2
1
2

1
25

1
28

1
28

1+1
1

1+1
1

2

1
1
1
3

3

3

12
8
1
21

28
23
51

28
23
51

31
25
56

31
25
56

220
205
425

1
1
26
1
1

8
4
3
3
3
3
0
4
199

*A választott kerettanterv feletti óraszám.
Az óraszámok egy évfolyam egy osztályára vonatkoznak.

Tervezett egyéb foglalkozások intézményünkben
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napközi
tanulószoba
iskolai sportkör:


labdarúgás (fiú-lány)



asztalitenisz



„ficánka”



zenés mozgáskultúra



kézilabda



röplabda



mozgásfejlesztés-gyógytestnevelés

szakkör:


logika



sakk



idegen nyelv



kézimunka



nyelvvizsga előkészítő



természettudományi szakkör



művészeti csoportok: színjátszó, énekkar,

képzőművészeti kör, tánc/néptánc…


informatika



ECDL vizsga-előkészítő



diákírók, diákköltők



középiskolai előkészítő

képességfejlesztés
korrepetálás- felzárkóztatás
tehetséggondozás
könyvtári órák
BTM fejlesztő órák
SNI rehabilitáció
A fenntartó által összesen engedélyezett óraszámok kiegészülnek a törvény által előírt és
gyógypedagógus által ellátott fejlesztő órákkal.
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Az elsajátítandó tananyagot és a magasabb évfolyamba lépés feltételeit a helyi tantervek
tartalmazzák.

II.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi
segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei figyelembe véve a
tankönyv térítésmentes biztosításának kötelezettségét


A Köznevelési Törvény 63.§ (1c) értelmében a pedagógus joga a helyi tanterv alapján
a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az alkalmazott tankönyvek,
tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztása, egyeztetve a Szülői
Munkaközösséggel.



Tankönyvrendelésünket a központi normatíva figyelembe vételével készítjük el.

A tankönyvek kiválasztásának elvei


Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak feldolgozásához szükséges tankönyveket a
munkaközösségek határozzák meg az alábbi ismérvek alapján:


a tankönyv az Oktatási Hivatal által jóváhagyott és az EMMI honlapján
megjelentetett hivatalos tankönyvjegyzékben szerepeljen



feleljen meg a NAT elvárásainak



alkalmas legyen a helyi tanterv és a kerettanterv követelményei, és az
alkalmazott tanulásszervezési eljárások, módszerek megvalósítására



feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek



motiváljon, keltse fel a tanuló érdeklődését



szerkezete legyen világos, egyszerű



szerkesztése, ábrái, betűméretei, segítsék az önálló ismeretszerzést



szövegezése az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, alkalmazkodjon
a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez



ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre



adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre



adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra



jelrendszere lehetőleg legyen azonos valamennyi évfolyamon



a tanulónak térítésmentesen juttatott tankönyv, tartós kivitelezésű tankönyv
legyen
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a kiválasztott ingyenes tankönyvek összértéke igazodjon a normatív támogatás
összegéhez



legyen alkalmas a tartós használatra

A taneszközök kiválasztásának elvei


Az iskolai helyi tantervének feleljen meg



Az új taneszköz használata segítse a kompetencia alapú oktatást, fejlessze
tanulóink digitális kompetenciáját

II.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai
Az 1-4. évfolyamon meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása


Az óvoda után a fokozatosság elvét megtartva kívánjuk kialakítani az iskolai
szokásokat.



Elsődleges szempont a játékosság megőrzése, személyiségfejlesztés, az iskolai
szokásrendszer kialakítása.



Az alapozó szakasz egyik lényeges feladatának az alapképességek kialakítását tartjuk.
Köztudomású, hogy gyerekeink közül sokan és egyre többen ún. részképességzavarokkal küzdenek. Többen kialakulatlan beszédtechnikával beszélnek. Sokaknak
nehézséget okoz az írás, olvasás, számolás megtanulása, majd készségszintű
elsajátítása. Pedig ezek olyan képességrendszerek, melyek nélkül az értelem fejlődése
akadályozott. Az első osztályba lépő gyerekek részére logopédiai - pszichológiai
szűrést szervezünk, majd a rászoruló tanulókat egyéni felzárkóztatásban részesítjük a
logopédus és fejlesztőpedagógus segítségével.



Interaktív tábla használatával tevékenységközpontú oktatást kívánunk folytatni.



Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulás megszerettetését, az önbizalom erősítését, a
differenciált munkamódszereket és az egyenlő bánásmód elvének biztosítását.



Célunk az általános és széles alapműveltség és a tanulói kompetenciák fejlesztése a
tanórákon és a tanórákon kívül.



Törekszünk a szociális háttérből adódó hátrányok kompenzálására.



A tanuláshoz szükséges szövegalkotási és szövegértési képesség fejlesztése.



Az egészséges életmódra való törekvés igényének kialakítása, fejlesztése.
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Igényességre, helyes időbeosztásra nevelés.



Annak igényének kialakítása, hogy a tanulók a képességeiknek megfelelő szinten
teljesítsék a tanulmányi követelményeket.



Tanórai és egyéb foglalkozásokon kapjon kiemelt szerepet a hagyományőrzés és
hagyományápolás.



Család, szülők, felnőttek megbecsülésére, szeretetére és tiszteletére, valamint egymás
elfogadására való nevelési elvek elsajátíttatása.



Iskolán belüli és kívüli programokkal a kulturális igények kialakítása, nemzeti
kultúránk hagyományaink megismerése.



A tanulók ismerjék a jogaikat és kötelességeiket.



A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szüleivel
szoros kapcsolattartás.



Nyelvi kommunikáció és kifejezőképesség fejlesztése a tanórákon és tanórán kívül.

Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A kulcskompetenciák és a tanulói tudás megalapozása

Anyanyelvi kompetencia területei


fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése, ezek
közvetítése szóban és írásban



az egyén kognitív képességeinek fejlesztése



szókincs bővítése, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók elsajátítása



fejleszteni kell a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és önkritikus
magatartást, törekvést az építő jellegű párbeszédre

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztési területei


fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és
értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban



a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban
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lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismeretek, valamint szocio- és
interkulturális készségek

Matematikai kompetencia fejlesztési területei


bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés



számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak
megalapozása, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudás
megszerzése

Természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése


természet

működési

alapelveinek,

az

alapvető

tudományos

fogalmaknak,

módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete


ismerniük kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is



új technológiák, eszközök, berendezések megismerése és működtetése



cél, hogy a tanulási folyamat során kritikus és kíváncsi attitűdök sorát alakítsunk ki a
gyermekben

Digitális kompetencia fejlesztési területei


az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül



szövegszerkesztés, adat-táblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az
internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció
(e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő hasznos eltöltése, az információ-megosztás
veszélyei



a tanulónak ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli
problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat,
használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a
szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket
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Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztési területei


demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismerete



közügyekben kifejtett hatékony együttműködésre törekvés



a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a
megoldásuk során tanúsított szolidaritás fejlesztése



emberi jogok teljes körű tisztelete, egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai
sokszínűség tiszteletben tartása

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése


cél, hogy a gyermek megismerje tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes
legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására



ezáltal fejlesztjük a tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése


az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége
megőrzésére irányuló igény kialakítása



a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének
a megértése



művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások értelmezése és elemzése, a saját
nézőpont összevetése mások véleményével



művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai
érzék fejlesztésére való hajlandóság

A hatékony, önálló tanulás kialakításának fejlesztési területei


kitartó tanulásra nevelés



önálló tanulás megszervezése egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony
gazdálkodást az idővel és az információval



cél, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és
szaktudásának erős és gyenge pontjait
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a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás
szándékának és céljának kritikus mérlegelése



a tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal
megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot,
információt, támogatást kérjen



állandóan fent kell tartani és fejleszteni a gyermek tanulás iránti belső motivációját

Az együttműködési készség fejlődése és fejlesztése
Az együttműködés fejlesztése során konkrét együttműködési technikák „megtanítása”, és
folyamatos alkalmazása, az önkorlátozás és a tolerancia, valamint a személyes
szempontok önálló és kreatív megjelenítése a cél. Csak ilyen viszonyok között képzelhető
el a bizalomteli légkör, az autonóm gondolkodás, a felelős cselekvés, a tartós önbizalom.


Az együttműködési készségek fejlesztése az együttműködés folyamatos gyakorlásával
képzelhető csak el. Az iskolában az együttműködési készségek úgy fejleszthetők, ha a
diákok iskolai feladataik egy részét kooperációban oldják meg, ha a tanulás az
iskolában töltött idő egy részében együttműködést feltételez.



Az együttműködés különféle tevékenységek kifejtése közben valósul meg, amelynek
során biztosítani kell a gyerekek számára az együtt-gondolkodást, a közös gyakorlás
lehetőségét,

önmaguk

(ötleteik,

véleményeik,

eredményeik)

megmutatását,

összehasonlítását, a közös manipulálás, közös alkotás lehetőségét, a szabad mozgást.


Az együttműködési formák készséggé válása akkor valósulhat meg, ha a gyerekek
személyesen is érdekeltnek érzik magukat benne, ha a közös feladatmegoldásban a
gyerekek kreativitása és önállósága is szerepet kap, ha önálló kezdeményezésük és
kreativitásuk egymást kiegészítő módon járul hozzá a közös feladat megoldásához, ha
a közös tevékenység örömforrás a számukra.



Az együttműködési készségek kétarcúak: nem csupán azt jelentik, hogy valakiben van
képesség és hajlandóság az együttműködésre

– vagyis az erre irányuló

kezdeményezést elfogadja - hanem azt is, hogy képes kezdeményezni az
együttműködést, képes erre másokat rávenni, illetve képes mások együttműködést
akadályozó magatartását konstruktív irányba befolyásolni – a fejlesztésnek mindkét
aspektusra irányulnia kell.


A kooperatív csoportmunka az együttműködési készségek fejlesztésére alkalmas
munkaforma, tanulásszervezési mód, ami az iskolába lépés első napjától alkalmazható.
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Bár az együttműködési készségek fejlesztése elsősorban nem önálló tanórán, hanem a
már bevett műveltségterületi (ismeretközlő, gyakorló, műveltségterületi célként
meghatározott készségfejlesztő-) órák/foglalkozások keretében valósul meg, és
elsősorban az együttműködő tevékenységformák gyakorlásában ölt testet, a
műveltségterületi témát úgy kell megválasztani, hogy az lehetőleg tartalmilag is
összhangban álljon a szociális kompetencia fejlesztési céllal.



A kooperatív csoportmunka során mindig figyelembe kell venni a négy alapelvet, ill.
biztosítani ezek érvényesülését a csoportmunkában.
A párhuzamos interakciók elve, vagyis a feladatmegoldás állandó, sokszálú
kommunikációban valósítható csak meg.
Az egyéni részvétel elve, vagyis minden csoporttag megközelítőleg egyenlő arányban,
vagy egyenlő erőfeszítést téve járuljon hozzá a közös munkához – ne nyíljon mód
arra, hogy egyesek domináns szerepbe jutnak, míg mások háttérbe szorulnak vagy
háttérbe húzódnak.
Az építő egymásrautaltság elve, vagyis a csoporttagok legyenek kölcsönösen
egymásra utalva, egyedül ne juthassanak célba.
Az egyéni felelősség elve, vagyis annak tudatosítása, hogy az én részvételemen is
múlik a csoport egészének a sikere.



A kooperatív csoportmunka heterogén csoportokban folyik. A csoporton belül
lehetőség van a differenciálásra. A differenciálásnak a heterogén csoporton belüli
megoldása elősegíti az integrációt.



A kooperatív tanulás olyan munkaforma, amelyben a gyerekek a hagyományos iskolai
munkaformáktól eltérően nagy szabadsággal fordulhatnak társaikhoz és tanáraikhoz,
tehetnek fel kérdéseket, fogalmazhatnak meg javaslatokat. Csend és munkazaj
egyaránt része a kooperatív tanulásnak. Tévedni is szabad. A tévedés, a hibázás a
közös tanulásnak az a magától értetődő része, amelyből úgy lehet tanulni, hogy
közben nem rombolja az önbizalmat. Az azonnali visszacsatolás, az értékelés és
önértékelés szintén szerves része ennek a tanulási formának.



Az

együttműködés

a

kommunikációs

készségek

fejlődésének

(és

tudatos

fejlesztésének) terepe. A közös munka során a gyerekek olyan elemi kommunikációs
formák kulturált alkalmazását tanulhatják meg, amelynek jelentősége túlmutat az
iskolai helyzeteken. Megtanulják egymást megszólítani, egymáshoz kérést intézni,
segítséget nyújtani, eltérő elképzelések között kompromisszumot találni, javaslatot
vagy ellenvéleményt kifejezni stb.
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Az együttműködés helyzeteiben a személyes és társas kompetenciák szempontjából
egyaránt fontos attitűdök erősödhetnek meg, képességek alakulhatnak ki – pl. a
nyitottság, a személyes különbségek elfogadása, az önérvényesítés, a hiteles
önkifejezés. Az együttműködési készségek fejlesztése közvetve erre is irányul.



Az együttműködő tanulás erősíti a motivációt a kortársak együttesében folytatott
munka révén.

II.5. Sajátos pedagógiai módszerek intézményünkben


Változatos tanórai módszerek: kooperatív tanulás, páros munkaforma-szem előtt tartva
a differenciálás elvét és a tanulók motiválását.



Változatos eszközhasználat interaktív tábla, DVD, CD, képanyag, összehasonlító
táblázatok, kísérleti eszközök stb.



Önálló otthoni gyűjtőmunkák.



Könyvtárhasználat.



Együttműködési kapcsolatok a város kulturális intézményeivel, melyek változatos
foglalkozási lehetőséget biztosítanak tanulóink számára,kihasználva a Belváros
adottságait.



Projektoktatás módszerei
o egy-egy nemzeti ünnepünkre való felkészüléskor
o hagyományos népi ünnepekkor
o szakmai napokon, heteken, hagyományos rendezvényeinken: például:„Radnóti
nap”, bizonyos tantárgyakhoz köthető témanapokon ”Madarak és fák napja
„vagy „Víz világnapja”.
o pályázati témák feldolgozásakor
o témaheteken

II.6. A mindennapos testnevelés megvalósításának módjai, ha azt
nem a Nemzeti Köznevelési Törvény 27§(11) meghatározottak
szerint szervezzük


A mindennapos testnevelést testnevelés órákkal biztosítjuk, kihasználva a városrész
sportolásra alkalmas adottságait is.
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A heti öt órából heti két óra a testnevelés és sport műveltségterületében jelzett
sporttevékenységekre (úszás, néptánc, tánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri
sportok,

természetjárás,

kirándulás),

vagy

felszereltségének megfelelően különféle más

az

iskola

lehetőségeinek

sporttevékenységekre

és

fordítható

(hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok,
csapatjátékok).


Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink versenyeztetésére.



A könnyített testnevelés órát-iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján- a többi
tanulóval azonos csoportban szervezzük.



A gyógytestnevelés órát orvosi szűrővizsgálattal lehet igénybe venni.



A gyógytestnevelés és a testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a
heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.



Fel kell menteni a testnevelés órán való részvétel alól azt a tanulót, akinek
egészségkárosodása a gyógytestnevelés órán való részvételt sem teszi lehetővé.

II.7. A választható tantárgyak,foglalkozások és ezek esetében a
pedagógusválasztás megvalósításának szabályai


Iskolánkba beíratott 1. osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor írásban jelzik, hogy
gyermekük számára melyik idegen nyelv tanulását helyezik előtérbe. Az irányultságok
alapján a csoportok beosztásáról az intézményvezető dönt, melyről a szülőt értesíti.



A helyi tantervben meghatározott kötelezően választott tantárgyakat tanítjuk egy-egy
évfolyamon.



Osztályainkban a tanulók 7. osztálytól tanulják a 2. idegen nyelvet.



Az egyéb foglalkozásokról minden év április 15-ig az iskola igazgatója dönt. Május
20-ig felméri az igényeket és egyben tájékoztatja a szülőket a foglalkozásokon való
részvétel szabályairól. A felmért igények módosítására a következő tanév szeptemberi
szülői értekezletén van még lehetőség.



Minden évben felmérjük, hogy tanulóink közül ki igényli a hit és erkölcstan- és ki az
erkölcstanoktatást. Az 1. osztályos igényeket a beiratkozáskor mérjük fel.



Iskolánk személyi feltételei - szorgalmi időszakban - nem teszik lehetővé a
pedagógusválasztást. Erre minden tanév június 30-ig az intézményvezetőhöz
benyújtott írásbeli kérelem alapján nyílik lehetőség, mely a következő tanévre
vonatkoztatható, de annak elfogadása az iskola-vezetés részéről nem kötelező.
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II.8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban,
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjai,
diagnosztikus, szummatív fejlesztő formái. Magatartás és
szorgalom minősítésének elvei
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanulók értékelése
Az általános iskolában a tanév során félévkor és év végén értékelni kell a tanulók
teljesítményét. A pedagógiai értékelés lényege a viszonyítás, a követelményekhez, a tanuló
korábbi

teljesítményéhez,

a

társakhoz.

Az

értékelés

információkat

ad

a

célok

megvalósulásának mértékéről és szintjéről. Az értékelést olyan folyamatnak is tekinthetjük,
amelyben összefüggéseket keresünk a célok, a folyamat és az adott, aktuális állapot között.
Az értékelés funkciói


Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a
pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának
tervezéséhez.



Formatív, fejlesztő szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak.



Szummatív, funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanítási
periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, tanulónak ad
információkat.

Az értékelés elvi kiindulópontjai a következők


Az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon



Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet



Nyitott legyen, amely nem ítéleteket alkot, hanem tükröt tart



A gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének



A szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.

Az értékelés követelményei/értékelési alapelvek
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Az értékelés legyen


folyamatos, rendszeres



sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos
tevékenységét is



módszertanilag változatos



konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos



természetes kísérője a tanulási folyamatnak



lehetőség a javításra

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét.
Az értékelés hangsúlya, az érés, fejlődés, folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek
önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez
viszonyított előmenetele is értékelésre kerül.
A 2. évfolyamon év végén, a 3-4-5-6-7-8. évfolyamon félévkor és végén érdemjegyekkel
értékeljük a tanulókat (erkölcstant/hit és erkölcstant is ):
 jeles (5) – a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül
tudja alkalmazni
 jó (4) – a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
 közepes (3) – a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni
 elégséges (2) – a tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel
tudja alkalmazni
 elégtelen(1) – a tanuló a törzsanyagot nem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen
tudja alkalmazni

Módszere formája

Gyakorisága

Felelős végrehajtó

Érdemjeggyel

Havonta legalább egyszer

Nevelő

Heti egy órás tantárgyesetén
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kéthavonta legalább egyszer

2-3-4-5-6-7-8. évfolyamon

Szóban

Folyamatosan

Nevelő

Szóban

Folyamatosan

Osztályfőnök
1-2-3-4-5-6-7-8. évfolyamon

Írásban, szövegesen,

Félévkor

Osztályfőnök 1-2. évfolyamon

tájékoztató füzetben
Érdemjeggyel ellenőrzőben Félévkor

Osztályfőnök

3-4-

5-6-7-8.

évfolyamon
Írásban, szövegesen

Év végén

Osztályfőnök 1. évfolyamon

Év végén

Osztályfőnök

bizonyítványban
Érdemjeggyel
bizonyítványban
Szóban, oklevéllel,

2-3-

4-5-6-7-8.

évfolyamon.
Év végén

Intézményvezető, osztályfőnök

könyvjutalommal,Radnóti
érdemes diák cím
adományozásával

A témazárók, a félévi és a tanév végi mérések, nyelvi vizsgák teljesítményei jelentősen
befolyásolják a félévi és a tanév végi minősítést. A minősítést befolyásolják továbbá a tanév
folyamán megszerzett érdemjegyek, szorgalmi munkák.
Abból a célból, hogy nyomon követhető legyen az érdemjegyek súlya az értékelő naplóban az
alábbi jelöléseket kell alkalmazni:
Témazáró: piros színnel
Szóbeli, vagy írásbeli felelet: kék színnel
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Szorgalmi feladatok, órai munka: zöld színnel
Az erkölcstanra/hit és erkölcstanra is a fenti értékelés vonatkozik.
A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái és követelményei
Diagnosztikus értékelést a tanév elején tartunk 2-8 évfolyamon.
Formatív értékelést a tanév folyamán legalább négy alkalommal. Témazárót legalább két
alkalommal írnak a tanulók, a munkaközösségi értekezleteken meghatározott témakörökből és
időintervallumban.
Szummatív értékelést a tanév végén végzünk egy alkalommal.
A tanulói teljesítményt munkaközösségeken belül egységesen értékeljük a munkaközösségi
értekezleten meghatározott szempontok alapján.

Belső vizsgák
A belső vizsga rendszerező tanév végi ismétlésre készteti a tanulót, és lehetőséget nyújt a
vizsgaszituáció kipróbálására.
Vizsga tárgyai: idegen nyelv 5. és 7. osztály
Minden tanulónak abból az idegen nyelvből kell vizsgáznia, amelyet emelt óraszámban tanul.
Tartalmi követelménye megegyezik a helyi tantervek tartalmi követelményével.
A vizsga írásbeli tesztből és szóbeli részből áll. A szóbelin a tanulók a vizsgáztatóval
folytatnak beszélgetést, előre kiadott témakörökből.
Időpontja az éves munkaterv szerint május 3. hete.
Lebonyolítása


délelőtti tanórán, az azonos évfolyambeli osztályok az írásbelit azonos időben írják



az írásbeli vizsgákat a szaktanár javítja ki
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a szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik; tagjai: intézményvezető vagy helyettese,
munkaközösség-vezető, szaktanár



a vizsgán szerzett jegy súlypontozott témazáró jegyérték, havi jegyként, pirossal kerül
beírásra a naplóba



a vizsgáról jegyzőkönyv készül

Otthoni felkészüléshez előírt szóbeli, írásbeli feladatok meghatározása
Általános elvek az írásbeli beszámoltatásokhoz


Jól, alaposan megtanított, begyakorolt tananyagot kérhetünk csak számon.



A témazáró időpontjáról, témájáról legalább egy héttel előre tájékoztatjuk a tanulókat.



Elegendő időt, nyugodt körülményeket biztosítunk az írásbeli beszámoló megírásához.



Minden felmérést rövid szóbeli értékelés is követ.

Írásbeli beszámoltatások rendje


A tanulókkal egy tanítási napon csak egy témazárót lehet íratni. Legkésőbb minden hét
péntekig írják be a nevelők az adott tantárgyból a haladási naplóba a számonkérésre
vonatkozó bejegyzéseket.



Az írásbeli beszámolókat az adott tantárgyat tanító nevelő 1-5-ig – elégtelentől –
jelesig – terjedő érdemjeggyel értékeli. Az írásbeli dolgozatokat legkésőbb két héten
belül ki kell javítani, és értékelni. A nevelő kötelessége, hogy az érdemjegyről a
tanulókat és a szülőket tájékoztassa a tájékoztató füzeten keresztül. A dolgozatokat a
tanulók nem vihetik haza, de fogadóórákon, illetve a szülők kérésére, egyénileg
egyeztetett időpontban a nevelőnek kötelessége megmutatni. A dolgozatokat minden
tantárgyból az adott tanévet követő tanév kezdéséig köteles megőrizni az iskola
helyiségében minden nevelő. A munkaközösség-vezető, vagy az iskola vezetőinek
kérésére a dolgozatokat be kell mutatni.



A munkaközösség-vezető szúrópróbaszerű ellenőrzést is végezhet, tapasztalatait a
félévi, illetve év végi beszámolójában rögzítse.

Szóbeli beszámoltatás formái
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szóbeli

felelet:

adott

tananyagból

összefüggően

vagy kérdésekre,

versből,

memoriterből


feladat szóbeli megoldása



kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása



gyűjtő- és kutatómunka eredményeinek bemutatása



tanórai szereplés

Gyakorlati beszámoltatás formái


tornagyakorlat, gyakorlati alkotás/munkadarab, számítógépen végzett feladat, stb.
bemutatása



készségtárgyakból alsó tagozaton elsősorban gyakorlati beszámoltatást tartunk, felső
tagozaton mindegyik beszámoltatási formát alkalmazzuk

A tanulói értékelés dokumentumai


Bizonyítvány



Tájékoztató füzet



Haladási és értékelő napló



Csoportnapló



Magatartásfüzet (melynek használati rendjét a Házirend szabályozza)

Magatartás, szorgalom értékelésének elvei


Nem csak fegyelmezünk, hanem dicsérünk is.



A magatartásfüzet és a „Gondolkodó”szabályrendszerét alkalmazzuk.

II.9. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések


A

veszélyeztetett,

szociálisan

hátrányos

körülmények

között

élő

tanulók

nyilvántartása, a veszélyeztető tényezők kiszűrése. Az érintett tanulók nyomon
követése. Kiemelt kapcsolattartás a szülőkkel.


Egyenlő bánásmód elvének alkalmazása.



Szociális hátrányok enyhítését célzó intézkedések:


Ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott
módon
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Szülők ügyintézésben történő segítése



Alapítványi és pályázati források igénybevétele



Prevenciós tevékenység.



Külső szakemberek igénybevétele.



Szűrővizsgálatok.



Gyermek és ifjúságvédelemi tevékenység, melyet elsősorban az
osztályfőnökök látnak el a gyermek és ifjúságvédelmi felelős
koordinálásával.



Veszélyeztető tényezők kiszűrése: tanulók körültekintő elemzéssel történő átadása
osztályfőnökváltás esetén, szociometriai mérések, családrajzok alkalmazása



Jelzőrendszer működtetése



Szülők megfelelő tájékoztatása



Drog és bűnmegelőzési előadások szervezése



Mentálisan sérült tanulók megsegítése szakember által

Tanulási esélyegyenlőséget biztosító intézkedések


Napközi, egyéb foglalkozások biztosítása



Lemorzsolódással fenyegetett tanulók felzárkóztatása az iskolai intézkedési terv
alapján.

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermek és ifjúságvédelmi
felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Feladatai közé tartozik az iskola
egészségnevelési programjának segítése.

II.10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Csoportbontások szervezési területei


Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet 1-8.évfolyamig, és az
informatikát 1-8.évfolyamokon. Célunk ezzel, hogy az idegen nyelvi és digitális
kompetenciát, valamint az alapkészségeket kiemelten fejlesszük. A tanulók
csoportokba sorolása a választott idegen nyelv alapján történik.
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Az emelt óraszámú idegen nyelvi óraterv szerint haladnak osztályaink. 7. évfolyamtól
két idegen nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Ezért a helyi tantervben meghatározott
tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a választásra felkínált idegen
nyelvi órákon való kötelező részvétellel teljesíthető. Így az iskolába történő
beiratkozás - a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 14.§ (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel - a kötelezően választott nyelvi órákon való részvétel vállalását is jelenti. A
beiratkozással a tanulók és szülők tudomásul veszik, hogy a helyi tantervünkben
meghatározott választható órákat kötelezően kell tanulniuk. A kötelezően választott
tanítási órákra az értékelés, mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében ugyanazok a szabályok és követelmények vonatkoznak, mint a kötelező
tanórai foglalkozásokra.



Megbontjuk a hagyományos osztálystruktúrát az egyéni fejlesztő, és differenciált
képességfejlesztő foglalkozások időtartamára. Ezekre a tanulókat a tanítók és tanárok
képességeik vagy a szakértői vélemény határozata alapján és tanulmányi eredményeik
alapján jelölik ki.



A napközis csoportokat évfolyam szinten szervezzük, figyelembe véve az igényeket.
A tanulószoba 5-8. évfolyamra szerveződik.



Az iskola minden évben felméri, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit-és
erkölcstan órán, vagy az iskolában kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.
Ezeket a foglalkozásokat értelemszerűen csoportbontásban oktatjuk.

Egyéb foglalkozások szervezési elvei
A tanórán kívüli foglalkozások hatékonyan egészítik ki az intézmény kötelező oktató-nevelő
munkáját.
A foglakozások megszervezésekor az alábbi elveket tartjuk szem előtt:


Tanulás tanítása



Az eredményes tanulás segítésének elvei



Képesség-kibontakoztató felkészítés



A testi-lelki egészségre nevelés



A társas kultúra fejlesztése



Hagyományápolás



Környezettudatosság
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Pályaorientáció



Személyiségfejlesztés



Művészeti nevelés



Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése



Sokoldalú sportolási lehetőségek biztosítása



Kompetenciák fejlesztése, hangsúlyosan a digitális kompetencia fejlesztése

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli-egyéb- foglalkozások, melynek, formáiról a
tantestület dönt a tanulói, a szülői igények, a rendelkezésre álló szakemberek, valamint a
tanulói leterheltség mérlegelésével.
Az egyéb foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy azok a délelőtti tanítási órákhoz közbeiktatott
ebédidővel kapcsolódjanak. A foglalkozásokra a jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. Az igények felmérése minden tanév
május 20-ig, véglegesítése pedig a tanév első szülői értekezletén történik meg. A jelentkezés
egy tanévre szól. Ezekre a foglalkozásokra minél több jelentkezőt várunk.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra, versenyekre kötelezett
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki,
részvételük a felzárkóztató, felkészítő foglalkozásokon kötelező.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerint iskolánkban a tanórai
foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon
is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése.
Az iskola nevelő-oktató munkájában sajátos helyet foglalnak el az osztálykirándulások és a
koszorúzások.
Ezek rendje a következő:
Évfolyam

Osztálykirándulások

Koszorúzások

1

Győr

Radnóti emlékhely

2.

Győr vagy környéke

Radnóti emlékhely

3.

Győr vagy környéke

Radnóti emlékhely

4.

Dunántúl

Október 6.

5.

Erdei iskola helyszíne

Radnóti emlékhely

6.

Dunántúl-várak

Március 15.
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7.

Határon túli helyek
(pályázati

Június 4.

lehetőségek

kihasználásával

és

alapítványi támogatással)
8.

Budapest

Október 23.
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II. 11. A tanulók fizikai fittségi állapotának méréséhez szükséges
módszerek
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt / NETFIT
A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok,
családjaik és a köznevelés szereplői körében.
Fittségi mérés
A gyermekek, tanulók 45-55 százaléka "rossz" fizikai (fittségi) állapota miatt különleges
bánásmódot, sajátos testi nevelést igényel.
(MSZOE elemzés és javaslat)
A mindennapos testnevelés, testedzés, testmozgás célja annak elősegítése, hogy a könnyű
fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fizikai szintet minden tanuló
elérje, és az oktatás ideje alatt megtartsa (ne essen vissza). Növekedjen azon tanulók aránya,
akiknél az iskolai testnevelés és sport kellő élettani hatást ér el, és a jövőben testmozgásban
gazdagabb életmódot folytassanak.
A fittségi mérés új jogszabályi háttere – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § és az
1203/2013. számú Kormány határozat alapján.
A mérést az iskola az aktuális tanév január 5-től május 27-ig terjedő időszakában szervezi
meg az iskolai munkaterv szerint. A tanulók fittségi mérését, vizsgálatát a testnevelés
tantárgyat tanító pedagógus végzi. A NETFIT mérési módszerének alkalmazása és a mérési
eredmények online felületre történő felvitele 5. évfolyamtól kötelező.
A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett
tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti. Az eredményeket elemzi és
meghatározza a tanuló fittségi fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
A fittségi mérés eredményei az országos online informatikai adatbázisban a pedagógus, a
tanuló és a szülő számára egyaránt elérhetők lesznek.
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A szülő kötelessége - megismerve a fittségi mérés eredményeit - megtegye a tőle elvárható
intézkedéseket gyermeke fizikai fejlődése és egészségének védelme érdekében. (pl. életmód
változtatás, táplálkozási szokások megváltoztatása, ösztönzés a testmozgásra, testedzésre,
stb.)
Az iskola egészségügyi szolgálat bevonásával - a tanulók és a szülők számára útmutatást,
szakmai segítséget kell nyújtani a mindennapos testmozgás és az egészséges életmód
gyakorlati megvalósításához.
Egészségileg hátrányos helyzetű tanuló meghatározása
Egészségileg hátrányos helyzetű, „sajátos testi nevelési igényű” tanulóknak tartjuk azokat a
(nem fogyatékos, nem beteg) gyermekeket, akik nem érik el a mindennapos tevékenységük
során végzett a könnyű fizikai terhelés és a hatékony szellemi munka (tanulás) végzéséhez
szükséges fittségi szintet.
Az általunk „sajátos testi nevelésre szorulónak” nevezett tanulók számára különösen
fontosnak tartjuk a könnyített testnevelést, gyógytestnevelést.
A fittségi állapotuk miatt egészségileg hátrányos helyzetű tanulók ellátásának célja
Fontosnak tarjuk a „pillanatnyi” fittségi állapotuk miatt egészségileg hátrányos helyzetű
tanulók besorolását egy új „sajátos testi nevelésre szoruló” kategóriába, annak érdekében,
hogy az iskolai testnevelés, testedzés és sport keretében, a fittségi állapot mérése alapján
valósuljon meg a differenciált terhelésük (különleges bánásmód).
A tanulók tudatos harmonikus testi fejlesztésének hatékonysága érdekében testnevelési órák
mellett (könnyített testnevelés formájában) egyéni felzárkóztató programot igyekszünk
biztosítani. Törekszünk a tanuló önmagához viszonyított, fejlődésösztönző értékelésére.
A NETFIT által vizsgált fittségi profilok és értékelésük
A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
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Testösszetétel

és Aerob

fittségi Vázizomzat

fittségi Hajlékonysági profil

tápláltsági profil

(állóképességi) profil profil

és fittségi tesztje

és fittségi tesztjei

és fittségi tesztje

és fittségi tesztjei

testtömeg mérése

állóképességi

ütemezett

hasizom hajlékonysági teszt

ingafutás teszt (20 m) teszt
testmagasság mérése

törzsemelés teszt

testtömegindex

ütemezett

(BMI)

fekvőtámasz teszt

testzsírszázalék-

kézi

mérés

mérése
helyből

szorítóerő

távolugrás

teszt

II.12.Az iskola egészségnevelési elvei
A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség
kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető
bántalmazások megelőzése.
Az egészségnevelést szolgálják


a testi –lelki egészségre nevelés



az erkölcsi nevelés



a családi életre nevelés



az önismeret, a társas kultúra fejlesztése



a környezettudatosságra nevelés



médiatudatosságra nevelés
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Különösen fontos, hiszen Magyarország az Európai Unión belül az élen jár a helytelen
életmód (nem megfelelő táplálkozás, túlzott alkohol-és kávéfogyasztás, dohányzás) okozta
megbetegedésekben: fontos már gyermekkorban a helyes életmód és szokások kialakítása,
hogy a minimálisra csökkentsük a szív-és érrendszeri és egyéb megbetegedések kockázatát.
Ezen kívül felgyorsult világunkban a mentális egészség szerves komponense a stresszkezelési
képesség, melyet szintén nem árt már gyermekkorban elsajátítani. Harmadrészt nemcsak a
saját, hanem a környezetünk egészségének a megóvása érdekében tett lépések, például egy
fertőző betegség esetén a higiénikus magatartás kialakítása.
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez.
A pedagógusaink ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a
mozgásra.

Legyenek

képesek

lelki

egyensúlyuk

megóvására,

társas

viselkedésük

szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.
A korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermekek egészségről alkotott
fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Az egészségnevelési program
arra való, hogy hozzásegítse a tanulókat kellő ismeretek birtokában az egészséges életvitel
kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez.

II.13.Az iskola környezeti nevelési elvei és programja
Az iskolai környezeti nevelés elvei
A diákok számára olyan oktatást kell az iskolának biztosítani, amelyben hangsúlyt kap a
környezettudatos életmód. Változatos módszerekkel kreatív, együttműködésre alkalmas,
másokért felelős magatartású, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes
készségeket kell kialakítani. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadását.
A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk
kialakítani.
Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén
alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.

- 75 -

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha
minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy diákjaink ne
elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne
az embert. A környezetismeret, biológia, földrajz, természetismeret, kémia, fizika órákon
kiemelten

foglalkozunk

a

környezetterhelési,

természetvédelmi

kérdésekkel.

A

természettudományos tárgyak összhangjának megteremtésére törekszünk.
Tanórán és egyéb foglalkozásokon, valamint szabadidős programokon, erdei iskolában,
táborokban megismertetjük gyermekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű és
komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt
jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Ugyanígy fontos az épített
környezet megismerése és védelme, különös tekintettel a belvárosi műemlékekre.
A környezeti nevelés jellemzői


multidiszciplináris



rendszerszemléletre nevel



lokális és globális



értelmi és érzelmi nevelés is



folyamatos és élethosszig tartó

Háttér, helyi adottságok
Iskolánk a belváros szívében található, egy forgalmas autóút mentén. A gyerekek nagy része
is a környéken lakik, a természettől távol álló, szürke környezetben. Emiatt kiemelten fontos a
gyermekeket minél gyakran zöldövezetbe vinni. Erre kiválóak a helyi adottságok közül a
közeli parkok, a Rába-part, a Mosoni-Duna, a Püspökerdő, az Aranypart.
Fő célkitűzések
A tanulók figyelmének ráirányítása a környezeti problémákra


levegő-víz-és talajszennyezés



energiapazarlás



hulladékfelhalmozódás



megújuló energiaforrások használata

- 76 -



takarékosság a vízzel, árammal



a tárgyak tudatos, kímélő használata



a környezet tisztaságának óvása.

Fontos, hogy egy


környezettudatos



a fenntartható fejlődés fogalmával tisztában lévő, annak szabályait betartó



a saját ökológiai lábnyomát ismerő



a fogyasztói társadalmat nem gyarapító



elidegenedő világunkban kooperációra képes és a környezete problémái felé
empatikus



a korunkban nagy teret kapó média híreit kritikusan szemlélő diákot neveljünk, aki a
21. század kihívásainak képes megfelelni

Fejlesztendő készségek
Ahhoz, hogy környezeti nevelési céljainkat el tudjuk érni, a következő készségeket kell
fokozottan

erősíteni:

problémamegoldó,

konfliktuskezelési,

együttműködési,

önálló

ismeretszerzési, elemző, megfigyelő, kommunikációs, előadói készségek.
Megvalósítás az iskola falain belül és kívül
Általános érvényű és az egyik legfontosabb a pedagógusok személyes példamutatása.
Emellett a környezeti értékeinek, azok megóvásának, problémáinak megismertetése,
megértetése. A problémák megoldási módjai, a „Mit tehetek én?” Felelőssége.
A tanórákon


a felsoroltak beépítése a tantárgyak anyagába



a természettudományos és a humán tantárgyi együttműködés



a tanórákon alkalmazott sokszínű módszerek: pármunka, csoportmunka, vita (kiosztott
szerepekkel, álláspontokkal), kiselőadások, szerepjáték, projektmódszer



tematikus napok



tanári-és diákkísérletek



erdei iskola tanórai programjai
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Tanórán kívüli tevékenységek


természettudományi szakkör



kirándulások



üzemlátogatások



kapcsolattartás civil szervezetekkel, cégekkel



állatkerti informatív kirándulások



biciklitúrák



az 5. évfolyamosoknak erdei iskola



környezetvédelmi versenyeken, vetélkedőkön való részvétel



tablók készítése



madáretetők kihelyezése télen



tisztasági verseny az osztályok között



elemgyűjtés



papírgyűjtés



hulladékudvar megtekintése



a tantermek és a folyosók szobanövényekkel való dekorálása, ezen kívül az udvaron
ellenállóbb növények elhelyezése



tematikus plakátok, díszítések elhelyezése a folyosókon

Kommunikáció
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlen a kommunikáció. A tanulók számára fontos, hogy
képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes és az értéktelen információt
megkülönböztetni egymástól. A végzett munkáról és a feladatokról szóban és írásban
egyaránt

képes

legyen

minden

tanuló

beszámolni.

Előadás,

a

szereplés,

a

fellépésmódszertanát sajátítsák el.
Iskolán belüli


kiselőadások tartása szemléltetőeszközökkel



házi dolgozat készítése



plakátok és poszterek készítése és bemutatása



iskolarádió



e-mail rendszer



faliújság készítés
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Iskolán kívüli


környezetvédelmi cikkek feldolgozása



környezetvédelemről szóló TV és rádióműsorok feldolgozása

Továbbképzés
Az élethosszig tartó tanulás minden pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek a szakmai és
a módszertani ismeretekben való fejlődést is tartalmaznia kell.
Iskolánk tanárai részt vesznek környezeti neveléssel kapcsolatos külső intézmények által
szervezett továbbképzéseken.
Taneszközök
Az iskolánk felszereltségéhez tartozó interaktív táblák lehetőséget nyújtanak az interaktív
tananyagok

széleskörű

szemléltetőanyaggal

jól

használatára,
felszerelt,

filmvetítésre.

mely

lehetőséget

Intézményünk
nyújt

a

biológiai

kézzel

fogható

tapasztalatszerzésre, modellek, makettek használatára, a készletek nagyító és mikroszkóp
általi elemzésére. Az internethasználat pedig tág lehetőségekkel szolgál az egyes témákban
történő azonnali ismeretszerzésre, szemléltetésre.

II.14.A tanulók jutalmazásával összefüggő,a tanuló
magatartásának,szorgalmának értékeléséhez,minősítéséhez
kapcsolható elvek
A tanulmányi, magatartási, és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola
hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat
jutalomban részesítjük.

A tanulók jutalmazásának elvei


következetesek, kiszámítható értékelések legyenek



a tanuló fejlődését szolgálják



vegyék figyelembe a magatartás-füzet bejegyzéseit



a tanulót önmagához viszonyítva értékeljük, figyelembe véve a javulást, fejlődést
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a tanuló osztályzatait évközi teljesítménye alapján kell megállapítani



egységesség és differenciálás elve alapján a tanulók adottságaihoz igazodó,
teljesítményre sarkalló értékelések szülessenek



az eredményes tanulás segítésének elvét betartva a tanuló önmagához és másokhoz
viszonyított kiemelkedő teljesítményét értékeljük

Útmutató a magatartás és a szorgalom értékeléséhez (Házirend mellékletét felhasználva)
MAGATARTÁS

Példás *

Jó*

Változó*

Rossz

Többnyire
betartja
Kívánnivalót
hagy maga
után
Megfelelő
Befolyást nem
gyakorol
Általában jó,
segíteni akaró
Ellene nem
vét
Ritkán aktív

Részben tartja
be
Hanyag,
nyegle

Sokat vét ellene

Gyenge
Nem árt

Rossz
Negatív

Negatív

Agresszív,
neveletlen
Szemben áll

1.

A házirend betartása

2.

Viselkedés, hangnem

Betartja, arra
ösztönöz
Kifogástalan

3.
4.

Fegyelmezettség
Hatása a közösségre

Nagyfokú
Pozitív

5.

Társaihoz való viszonya

6.

A közösségi célokkal
való azonosulás
A munkában való
részvétel

Kifogástalan,
segítőkész
Igen jó

7.

Aktív

Ingadozó
Közömbös

Durva, goromba

Gátolja a közösség
munkáját

Amennyiben a fentiek közül legalább ötnek maximálisan megfelel, és a másik kettő a
következő kategória minősítésének.

SZORGALOM

Példás *

Jó*

Változó*

Hanyag

1.

Felkészülés az órákra

Rendszeres

Többnyire
rendszeres

Nem
rendszeres

Nagyon hiányos

2.

Felszerelés

Hiánytalan

Többnyire
hiánytalan

Gyakran
hiányos

Rendszerint
hiányos

3.

Házi feladat
elkészítése

Rendszeres

Többnyire
rendszeres

Gyakran
hiányos

Többnyire nincs

4.

Órai aktivitás

Nagyfokú

Általában
aktív

Változó

Passzív

5.

Tanórán kívüli
aktivitás

Nagyfokú

Jó

Változó

Passzív
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Amennyiben a fentiek közül legalább négynek maximálisan megfelel, és egy a következő
kategória minősítésének.
Az értékelés rendje
Hogyan?
Szóban

Mikor?

Ki?

Folyamatosan Osztályfőnök

Jeggyel, az értékelő naplóban és az ellenőrzőben, ill.
tájékoztató füzetben.
Ellenőrzőben jeggyel + írásban

Havonta

Osztályfőnök

Félévkor

Osztályfőnök

Bizonyítványban osztályzattal + írásban

Év végén

Osztályfőnök

Az első és második félév végén osztályozó értekezletet tartunk. A magatartás és a szorgalom
értékelését az osztály és a szaktanárok véleményének kikérése után - támaszkodva a
magatartás füzet bejegyzéseire- az osztályfőnök adja. A tanulót tájékoztatja a minősítés
tartalmáról, dicsér és figyelmeztet.

Tantárgyi elismerés


Szaktanári szóbeli dicséret



Szaktanári írásbeli dicséret



Több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret



Kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a
tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt.



Háziversenyek győzteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyen a nevelők és a tanulók
közössége előtt.



Az egész évben tartó házi sportbajnokságokról, tanulmányi versenyekről az iskolai
faliújságokon, honlapon keresztül tájékoztatjuk tanulóinkat.



Városi szintű verseny 1-3. helyezéséért igazgatói dicséret, 4-5. helyezéséért szaktanári
dicséret, valamint tantárgyi jeles jár.



Megyei szintű verseny 1-5. helyezéséért igazgatói dicséret, 6-10. helyezéséért
szaktanári dicséret, valamint tantárgyi jeles jár.
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Országos szintű verseny 1-5. helyezéséért nevelőtestületi dicséret, 6-10. helyezéséért
igazgatói dicséret, valamint tantárgyi jeles jár.



Radnóti érdemes diák címet adományozunk annak a tanulónknak, aki nyolc év
folyamán kiváló tanulmányi eredményt ért el, közösségi munkájával, tanulmányi
versenyeken elért kimagasló eredményeivel öregbíti az iskola hírnevét és
tanulóéveinek legalább 50%-át az iskolában töltötte. A díj odaítéléséről a
nevelőtestület dönt a nyolcadikos osztályfőnökök javaslata alapján.

II.15. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetén a zavar
típusához és fokához igazodó fejlesztő program
Sajátos nevelési igényű tanuló
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 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 (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanuló
A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok,
kóros hiperkinetikus (rendkívüli mozgékonyság) vagy kóros aktivitászavar és/vagy
figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók
kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Nem
határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapotok a tünetek / tünet
együttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve
általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós (érzékelés, észlelés) bázis többdimenziós
érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt
jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig.

- 82 -

A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények – elsősorban az alapvető
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje,
valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex
tünet-együttese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének
ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás
mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A
részképesség zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai
feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében
fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás)
elutasításában fejeződhet ki.
Diszlexia fogalma, jellemzői
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó intelligenciaszinttől független olvasási
és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései,
érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző
összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Gyakran tapasztalható az
általános beszédgyengeség tünetegyüttese, vagy annak a beszédjavítás utáni maradványtünete.
Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új
szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot
helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű
kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések
tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz.
Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem
megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása,
lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis
(vissza nem fordítható), maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban, illetve
felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak.
Diszgráfia fogalma, jellemzői
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az
íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete
töredezett lesz, a gyermek egész testével ír. Az optimális mozgássor csak nagyon lassan
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valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás gyermekek. Az írás külalakjában
megjelenő tünetek: tájékozódási nehézség a vonalrendszerben, a leírt betűk nagysága egy
szón belül is erősen változó, a betűk dőlésszöge következetlen, a betűformák szabálytalanok,
gyakori az átírás, áthúzás, összefirkálás, a zárójel. Hiányoznak vagy torzulnak a
betűkapcsolások. Gyakori a nyomtatott és írott betűk tévesztése, diktálás után betű, szótag,
szó ki- és elhagyása fordul elő. A tanuló a szöveget módosítja, esetleg értelmetlen mondatokat
ír. Végül jellemző a helyesírási készség általános gyengesége. Feltűnőek a tükörírásos
elemek, a fölösleges betűelemek, a betű-, szótag-, szókihagyások. A diszgráfiás gyermek
kapcsolási nehézségekkel küzd, írásban is téveszti a szó – és mondatstruktúrát, és végül, más
tananyagokban való előrehaladásához viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának
folyamata.
Diszkalkulia reedukáció fogalma, jellemzői
A diszkalkulia reedukáció különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések,
szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének egyeztetésének, grafikus
ábrázolásának a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok
azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelvtanulás)
jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg,
amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás.
Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése, és tartalmi azonosítása, akadályozott a
fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és
szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a
figyelem.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. A tanulás folyamán nehezen
ismerik fel a számjegyeket, nem képesek azokat mennyiségekkel egyeztetni, vagy számjegy
és mennyiség helyes egyeztetésekor a számjegy nevét nem tudják. Súlyos elmaradásaik
vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
ADHD
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A hiperaktivitás pontos neve figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (attention-deficithyperactivity-disorder, röviden ADHD). Egy olyan gyűjtődiagnózisról van szó, amely főképp
a figyelemzavar tüneteit foglalja magába.
A figyelemhiányos gyerekeket feladatkitartási problémák jellemzik, azaz az érintettek nem
tudnak az adott feladatra koncentrálni, figyelmük csapongó, könnyen elterelhető. A kicsik
gyakran elfelejtenek dolgokat, a lényeges és lényegtelen feladatokat nem tudják jól
megkülönböztetni,

ezáltal

céltalannak

tűnnek.

A figyelemzavar következtében a gyerekek túlzottan mozgékonyak, túlzottan impulzívak.
Tipikus tünet az is, hogy a gyerekek iskolai teljesítménye nagymértékben alulmarad értelmi
képességeiknek, mivel képtelenek az utasításokat betartani és a feladathelyzetben maradni,
emiatt nem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek sem.
Jellemző a hiperaktív gyerekekre az is, hogy fejletlenebb mozgáskoordinációjuk miatt
gyakran "baleseteznek". Képtelenek betartani a szociális elvárásokat is, normakövetésük
gyenge, nem képesek várakozni, türelmetlenek. A szülők gyakran panaszkodnak arra, hogy
nehezen kezelhetőek. A zavarhoz kapcsolódó problémák - labilis érzelmi élet, gyakori
dühkitörések miatt ezek a gyerekek a közösségekbe sem tudnak jól beilleszkedni, gyakran
kiközösítik őket.
A részképességzavarok fejlesztésének alapelvei


A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése
gyógypedagógiai tanár, terepeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A
rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján
történik.



A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban
érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg – indokolt esetben, a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.



A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív
terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok
esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb
visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe.
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Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat


az egészséges énkép és önbizalom kialakítása



a kudarctűrő képesség növelése



az önállóságra nevelés

A diszlexia és diszgráfia fejlesztésének célja
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkor osztályfokának megfelelő értő olvasás – írás készséget, fejlessze
a kifejező készséget, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai


a testséma biztonságának kialakítása



a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten



a vizomotoros koordináció gyakorlása



a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése



olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a
vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel



az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt



a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során



az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel



az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával,
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.

A diszkalkulia célja
A számolási zavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
életkorának és mindenkor az osztályfokának megfelelő számjegy és számkép felismerését,
valamint különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok
megértését.
A fejlesztés feladatai

- 86 -



az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd
összehangolt, intenzív fejlesztése



a testséma kialakítása



a téri relációk biztonsága



a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása



a szerialitás erősítése



segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése



a fogalmak, így a szám – és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata,
a képi, vizuális megerősítés



a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása



a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.

A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az
érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több
cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk,
(helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge
önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó
személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak.
Hiperkinetikus( hosszantartó ) zavarok
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a
figyelmetlenség,

a

nagyfokú

impulzivitás,

a

szabályok

gyakori

megszegése,

megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések
zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos szövődménye
az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat.
Magatartási zavarok( ideiglenes különböző okok váltják ki )

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A
viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja.
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Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart (
hat hónap vagy annál hosszabb ideig ). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal,
tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések,
iskolakerülés, hazudozás.
A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai


A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek
megfelelő érzékelésére.



Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében.



A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának,
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése
siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs
csoportba való beilleszkedésének segítése.



Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.



A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.

A figyelemzavar tünetei
Ha az alább felsorolt tünetekből hat, legalább fél éven át jellemző a gyerekre, akkor
valószínűsíthető a figyelemzavar. Természetesen figyelembe kell venni a gyermek korát:
tünetnek az számít, amiben a gyerek kortársaihoz képest tartósan és jelentősen különbözik.
Egy tünet akkor jellemző a gyerekre, ha az adott viselkedés gyakranfordul elő.


nem figyel megfelelően a részletekrevagy gondatlan hibákat követ el az iskolai és
egyéb munkában vagy más tevékenységben



nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladat- vagy játéktevékenységen belül



úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá



nem követi az utasításokat vagy nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat



nehézsége van a feladatok és a tevékenységek megszervezésében



elkerüli, nem szereti vagy ellenáll az olyan feladatoknak, amelyek tartós értelmi
erőfeszítést igényelnek



elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat



külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét
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a napi tevékenységben feledékeny

A túlzott mozgásigény és a szertelenség ( impulzivitás ) tünetei
Ha a túlzott mozgásigény (hiperaktivitás) és a szertelenség ( impulzivitás ) következő
tüneteiből legalább hat fél éven át fenn áll és az adott viselkedés gyakori akkor érdemes
szakemberhez fordulni.
Túlzott mozgásigény (hiperaktivitás)


ülés közben babrál, fészkelődik



elhagyja helyét az osztályban vagy más helyzetekben, amikor elvárják tőle, hogy ülve
maradjon



rohangál, ugrál vagy mászik olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló (afimóta
serdülők és felnőttek képesek helyben maradni, de ekkor nagyfokú belső
nyugtalanságot élhetnek át )



nehézségei vannak az önálló nyugodt játéktevékenységben vagy az abban való
részvételben



„izeg – mozog ” vagy úgy cselekszik, mint akit felhúztak



túlzottan sokat beszél



Szertelenség (impulzivitás )



mielőtt a kérdés befejeződött volna, kimondja a választ



nehézséget okoz neki a várakozás



félbeszakít másokat ( pl. beszélgetést vagy játékot )

Míg a részképesség zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság
(gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a hiperaktivitás, a nyugtalanság,
a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a tanulók általános gyenge képességűek,
értelmi fogyatékosnak tűnhetnek.
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Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási
zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak:


általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra,



fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási
feszültséget,



gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre,



fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érhető és
követhető szabályokat.

Az SNI-s tanulók általános iskolai fejlesztése
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől.
A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása.
Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a
pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a
gyógypedagógiai korrekciós – kompenzáló – terápiás módszerek alkalmazásával.
A NAT alkalmazása az SNI-s tanulóknál
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT – ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az
irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. Kiemelt szerepet kap
az énkép és önismeret, a kommunikációs kultúra, a testi és lelki egészség, a felkészülés a
felnőtt lét szerepére.
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A NAT alkalmazásának feltételei


befogadó, elfogadó légkör (szemléletváltás)



egyéni képességekhez igazodó oktatás



megfelelő tankönyv és taneszköz rendszer



pedagógiai, gyógypedagógiai team munka



szöveges értékelés



együttműködés a szülőkkel



differenciált tanulásirányítás, a lehető legkevesebb frontális oktatás



megfelelő törvényi szabályozás



egyéni fejlesztési terv

A NAT alkalmazása az SNI-s tanulóknál a helyi tantervben
A helyi tanterv alkalmazásakor a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de egyes műveltségi
területekhez rendelt tartalmak, a fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és
kialakulásuk időtartama ) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és következményeire
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai
módszerrel és eszközzel irányított.
A tanulási kudarcok enyhítését szolgáló tényezők


személyes, közvetlen kapcsolat



barátságos, megnyugtató nevelői magatartás



törődés, odafigyelés



minél kisebb létszám



elterelő ingerek csökkentése



a tanulási tér redukálása



jól tagolt, strukturált tevékenységek



egyéni haladási tempó, egyéni motiválás



sikerélmény biztosítása



szorongás csökkentése



differenciált órai munka
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helyes tanulási technikák kialakítása

A helyi tantervben kiemelten kezelendő az önismeret, a reális önértékelés kialakítása, a
kommunikáció fejlesztése. E feladatok minden műveltségterületeken meg kell, hogy
jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a
Dráma és tánc fejlesztési feladatai között. A Művészeti műveltségi területen belül a komplex
művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt
szerepe van.

A magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai között kiemelt szerepet
kap a


beszédészlelés és beszédmegértés



kommunikációs képességek



a verbális figyelem és emlékezet



vizuális és akusztikus figyelem és differenciálás



az olvasásértés



a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség



a vizuomotoros koordináció



a helyesírási készség intenzív fejlesztése, szókincs gazdagítása

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése
javasolt, illetve a nyelvtanulás alóli felmentés.
A testnevelés és sport műveltségi terület, (valamint, a rehabilitációs órák) fejlesztési
feladatainak megvalósítása során szenzoros (érző, érzékelő) integrációs programok és terápiák
beállítása és /vagy gyógy úszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt.
A matematika területén kiemelt fejlesztési feladata


gondolkodás



téri tájékozódás



érzékelés, észlelés, figyelem



problémamegoldó készség, összefüggések felismerése



szerialitás erősítése

A Természeti ismeretek, földrajz, történelem tantárgy tanításánál hangsúlyos szerepet
kaphat a téri és időbeli tájékozódó képesség fejlesztése is.
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Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének,
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak
folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi
terápiákat foglalja magába. Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti,
valamint szemészeti vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás.

A gyógypedagógiai tanár/ terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztése során tanultak elmélyítésével
szolgálja az eredményes iskolai előremenetelt. Az együtt oktatott tanuló egészségügyi és
pedagógiai célú rehabilitációját a gyógypedagógus / fejlesztő pedagógus a központilag kiadott
egyéni fejlődési lapon dokumentálja.
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III.A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések
Nyilvánosságra hozatal
Az intézmény tantestülete számára nevelőtestületi értekezleten.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
Egy-egy példány elhelyezésre kerül:


az iskola fenntartójánál



az intézmény vezetőjénél



az iskolai intézmény könyvtárában



az intézmény honlapján

A szülők SZM-elnöki értekezleten, szülői értekezleten ismerhetik meg a programot.
A tanulók osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást.
A nevelési és pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata, módosítása
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A pedagógiai program további módosítására javaslatot tehetnek:


a fenntartó



az intézményvezető



a nevelőtestületek bármely tagja



a nevelők szakmai munkaközösségei



a szülői munkaközösség



A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását képviselőik útján
javasolhatják.
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A pedagógiai program érvényességi ideje

1.

Az iskola 2017. szeptember 1. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e
pedagógiai program alapján.

2.

A pedagógiai programban található új óratervek és helyi tantervek a jelzett időtől
felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon kerülnek bevezetésre.

3.

Ezen pedagógiai program érvényes a visszavonásig vagy a módosításáig.
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