Mottó: „Két pont között legrövidebb út: a mosoly”

Görgetegi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM

2017

Tartalomjegyzék

A pedagógiai program törvényi háttere:....................................................................................... 5
ISKOLÁNKRÓL ......................................................................................................................... 5
1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA................................................................................ 6
1. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT ...................................................................................... 6
2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK ................................................................................................. 7
2. 1 Első alapelv ................................................................................................................... 7
2. 2 Második alapelv ............................................................................................................ 7
2. 3 Harmadik alapelv .......................................................................................................... 8
2. 4 Negyedik alapelv ........................................................................................................... 9
2. 5 Ötödik alapelv ............................................................................................................. 10
3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI,
ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ......................................................................................................... 11
3. 1 Kiemelkedő célunk ...................................................................................................... 11
3. 2 A célokból adódó feladatok: ....................................................................................... 13
3. 3 A nevelő és oktató munka sikeressége ........................................................................ 16
4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI .......................... 17
FELADATOK ............................................................................................................................ 17
5. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM .................................................................. 20
6. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV ........................................................................................... 22
7. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ............................................................. 24
8. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK .................................. 26
9. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI
FORMÁK ................................................................................................................................... 28
9. 1 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanításitanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra......................................................................... 28
9. 2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási
órán kívüli) tevékenységek segítik: .................................................................................... 29
10. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI .............................................. 34
10. 1 pedagógusok alapvető feladatai ................................................................................ 34
10. 2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás ....................... 34
10. 3 A tehetséges tanulók gondozása ................................................................................ 35
10. 4 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése ....................................................................... 35
10. 5 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása .................................................................. 36
10. 6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel ......................... 36
10. 7 Munkafegyelem, a munkához való viszony .............................................................. 36
10. 8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében................................................................................................................. 37
10. 9 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés ............................ 37
10. 10 Az iskolai munka feltételeinek javítása ................................................................... 37
10. 11 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában .................................................................................................................. 37
10. 12 Aktív részvétel a tantestület életében ...................................................................... 38
10. 13 Az iskola képviselete ............................................................................................... 38
2

10. 14 A vezetői feladatok ellátása..................................................................................... 38
10. 15 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal ......................................................................................................................... 38
11. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK
FELADATAI ............................................................................................................................. 39
11. 1 Az osztályfőnök feladatai .......................................................................................... 39
11. 2 Az osztályfőnöki munka tervezése ............................................................................ 41
11. 3 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról ........................ 41
11. 4 Az osztályfőnöki órák témái ..................................................................................... 43
12.
A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE ................................................................ 44
12. 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ................................................................................ 45
12. 2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységek: ................................................................................................................... 46
12. 3 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: ......... 46
12. 4 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek .................................................................................................................... 47
13. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK ............ 48
14. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE .................................................................... 50
15. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK – A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
FORMÁI .................................................................................................................................... 50
15. 1 Az iskola közösségeinek együttműködése ................................................................ 50
15. 2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése
iskolán kívüli intézményekkel ............................................................................................ 56
16. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI ................................................. 57
17. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK
ELVEI ........................................................................................................................................ 60
17. 1 A felvételi eljárás helyi rendje .................................................................................. 60
17. 2 Tanuló átvételének helyi rendje ................................................................................ 60
18. H E L Y I T A N T E R V .................................................................................................. 62
18. 1 A választott kerettanterv............................................................................................ 62
18. 2 Óraterv az 1-4. évfolyamon, az 1-3. összevont osztályban és az 5-8. évfolyamon: . 62
18. 3 Szabadon választható tantárgyak .............................................................................. 64
18. 4 A nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó tananyagok ................................................... 64
18. 5 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon: .......................................... 69
18. 7 A tanulók tantárgyválasztása .................................................................................... 71
18. 8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei ......................... 72
18. 9 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei ......................................... 72
18. 10 A tanulók tanulmányi munkájának,magatartásának és szorgalmának ellenőrzése
és értékelése..................................................................................................................... 73
18. 11 Magasabb évfolyamra lépés feltételei ..................................................................... 81
Az 1. évfolyamon - a köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban
az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet
mulasztott. .......................................................................................................................... 81
18. 12 Az otthoni /napközis, tanulószobai / felkészülésre előírt szóbeli és írásbeli
feladatok meghatározásának szabályai: ............................................................................. 81
18. 13 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program ........................................ 83

3

18. 14 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása ................................................................................................................... 100
18. 15 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja ....................... 102
18. 16 A tanulók fizikai állapotának mérése .................................................................... 102
18. 17 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ............................................. 102
19. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ............................. 104
I. A pedagógiai program érvényességi ideje .................................................................... 104
II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata ...................................................... 104
III. A pedagógiai program módosítása ............................................................................ 104
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala ........................................................ 105

4

A pedagógiai program törvényi háttere:
Iskolánk jelen pedagógiai programjának törvényi alapja
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány
rendelet, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv;
- a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet,
valamint az annak mellékleteként kiadott kerettantervek előírásainak megfelelően.
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.

ISKOLÁNKRÓL

A fenntartónk által kiadott szakmai alapdokumentum szerint alapfeladatunk a beiskolázási
körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E
feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola
működik. Görgetegen 8 évfolyamos iskola ellátja a rinyaszentkirályi 4-8. osztályos tanulók
nevelési-oktatási feladatait is. A rinyaszentkirályi telephelyen 1 tanulócsoportos, 1-3
összevonású iskola működik, napközis ellátás is biztosított. A napközis és tanulószobai
ellátást a felmerülő igényeknek megfelelően a görgetegi iskola biztosítja. Mindkét intézmény
ellátja a roma nemzetiségi oktatás feladatait, megszervezi a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelését, oktatását.
A beiskolázási körzet települései társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliségű település. Ennek megfelelően a beiskolázási
körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltér, a
családok többsége esetében romló színvonalú.
Ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül
megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók
felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó
képességű gyermekek fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az
életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.
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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

1. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Intézményünk, a Görgetegi Általános Iskola

a görgetegi és rinyaszentkirályi gyerekek

oktatását és nevelését vállalja fel.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek megalapozott tudásával a továbbtanulást sikeresen és
törésmentesen tudjuk biztosítani.

Gyermekközpontúság jellemez bennünket, nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni adottságok
fejlesztésére. Iskolánkban olyan légkört kívánunk megteremteni, ahol tanulóink otthon
érezhetik magukat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges gyermekeket kívánunk
nevelni. Partnereink igényeit, elvárásait figyelembe véve, együttműködve kívánunk
megfelelni az elvárásoknak. A nevelőtestületünk összetétele, felkészültsége, szemlélete
garanciát ad mindehhez.
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2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK
A Görgetegi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni.
2. 1 Első alapelv
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:
•

a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,

•

a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,

•

a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,

•

diákjaink

előre

megismerhetik

a

velük

szemben

támasztott

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
•

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

•

az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk:
tanuló és tanuló,
tanuló és nevelő,
szülő és nevelő,
nevelő és nevelő között.

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


a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és
számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető
alapműveltséget nyújt,
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iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl,
melyek

megalapozzák

világképük

a

formálódását

tanulók
és

műveltségét,

eligazodásukat

világszemléletét,

szűkebb

és

tágabb

környezetükben,


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



fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás
módszereit,



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



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



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



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



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

2. 3 Harmadik alapelv
Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:
o rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről,
tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a
szülők, valamint településünk érdeklődő polgárai,
o nevelőink

fontos

feladatnak

tartják,

hogy

iskolánk

–

eddigi

hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle
falusi rendezvényeken.
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2. 4 Negyedik alapelv
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
•

humánus,

•

erkölcsös,

•

fegyelmezett,

•

művelt,

•

kötelességtudó,

•

érdeklődő, nyitott,

•

kreatív, alkotó,

•

becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,

•

képes a problémák érzékelésére és megoldására,

•

gyakorlatias,

•

képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,

•

jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),

•

van elképzelése a jövőjét illetően,

•

becsüli a tudását,

•

öntevékeny, aktívan vesz részt a tanulásban,

•

ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,

•

képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,

•

tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,

•

képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja
megfogalmazni szóban és írásban,

•

a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,

•

ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
- a természetet, a környezet értékeit,
- más népek értékeit, hagyományait,
- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,

•

a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a
természeti környezetben,
9

•

ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,

•

ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom)
együttélését biztosító szabályokat,

•

ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció
elfogadott formáit és módszereit,

•

viselkedése udvarias,

•

beszéde kultúrált,

•

társaival együttműködik,

•

szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,

•

képes szeretet adni és kapni,

•

szereti hazáját,

•

megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,

•

szellemileg és testileg egészséges, edzett,

•

egészségesen él,

•

szeret sportolni, mozogni,

•

megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
2. 5 Ötödik alapelv
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szocializációjukat segítő inkluzív nevelésben
valósul meg, melyben fejlesztésük a számukra megfelelő tartalmak közvetítésével segíti a
minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést.
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3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI,
FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
3. 1 Kiemelkedő célunk
Az iskola helyzetéből adódó kiemelkedő célunk továbbra is:
•

valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése,

•

a megfelelő szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv minél teljesebb értékű
ismeretének megvalósítása,

•

a viselkedéskultúra fejlesztése,

•

az egészséges életmódra való felkészítés (megfelelő testi, lelki, szociális
nevelés),
a környezettudatos életvitelre nevelés: ismerjék az emberi tevékenységek
okozta

környezetkárosító

folyamatokat,

azok

megelőzésének

és

megszüntetésének lehetőségeit,
•

egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére,

a másság iránti

toleranciára nevelés,
•

az erkölcsi nevelés eredményessége érdekében építünk az egyházak
segítségére,

•

családi életre nevelés: felkészítés az önellátásra, a háztartás feladatainak
gyakorlására a célszerű gazdálkodásra a mindennapi életben,

•

a társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtésére és az önálló
életvezetési technikák elsajátítására törekvés.

Az elmúlt időszakban elénk tűzött célok bővítendők az alábbiakkal:
•

óvjuk és fejlesztjük az iskolába lépő kisgyermekekben a megismerés, a
megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, átvezetjük a
gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás
tevékenységébe,

•

teret adunk a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának,

•

segítjük a gyermek természetes fejlődését, érését,

•

lehetővé tesszük a lassabban haladó, az eltérő értelmi fejlődésű tanulók
megfelelő fejlesztését,
11

•

az önállóságra, öntevékenységre nevelünk,

•

a kitartó munkához való helyes viszony kialakítására (céltudat, akarat,
kitartás, igényesség) törekszünk,

•

a gyermekközösségek kialakítására, fejlesztésére nagy gondot fordítunk,

•

a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátíttatására és
betartatására törekszünk,

•

a ránk bízott gyermek testi épségének megóvására, erkölcsi védelmére
nevelünk,

•

fékezzük az önzést, a durvaságot a viselkedésben, a kommunikációban, a
közömbösséget, az igénytelenséget, a munkamorál romlását,

•

fokozott gyermekvédelmi tevékenységet folytatunk,

•

a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük,

•

a cigány nemzetiséghez tartozó tanulók nevelésére-oktatására különös
figyelmet fordítunk,

•

tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően
felkészítjük a továbbtanulásra.

A Nat által megfogalmazott célunk továbbá: a kulcskompetenciák fejlesztése.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához:
•

anyanyelvi kommunikáció

•

idegen nyelvi kommunikáció

•

matematikai kompetencia

•

természettudományos kompetencia

•

digitális kompetencia

•

a hatékony, önálló tanulás

•

szociális és állampolgári kompetencia

•

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

•

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás
alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az
emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
E célok elérése érdekében minden területen támaszkodunk a szülői együttműködésre.
3. 2 A célokból adódó feladatok:
Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározandó tanórai
és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó
folyamatos értékelés.

3. 2. 4 A pedagógiai szakaszok kiemelt feladatai
1-4. évfolyam: a bevezető és a kezdő szakasz
•

E szakaszok munkájának középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, segítve a
szilárd alapkészségek – olvasás, írás, beszédkészség, számolás – kialakítását, az
átlagtól való eltérés kezelését.

•

A tanórai tevékenység a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsiságára,
mozgásigényére épített legyen. Motivált légkörben fejlődjön felelősségtudatuk, a
kitartás képessége, érzelemviláguk.

•

A

tanulók

kapjanak

mintákat

az

ismeretszerzéshez,

a

feladat-

és

problémamegoldáshoz, segítséget egyéni képességeik kibontakoztatásához.
•

A negyedik évfolyam végére meg kell alapozni tanulási szokásaikat.

•

Meg kell ismerni a gyermekek azon hátrányainak okait, amelyek szociális – kulturális
környezetükből fakadnak, törődve ezek csökkentésével.

•

Tudatosítani szükséges a gyermekekben a környezetükben található, megismerhető
értékeket, erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat.

•

A bevezető és kezdő szakasz tevékenységrendszerének a tanulók személyiségének
érését, jellemük formálását kell szolgálnia.

5-6. évfolyam: alapozó szakasz
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•

Folytatni kell azt a munkát, amely megkezdődött az első négy évfolyamon a szilárd
alapkészségek kialakítása érdekében.

•

A tanulási tevékenységek folyamataiban, a tanulói közösségekben helyzeteket
teremtve a nevelők a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét, empátiáját. A
tanulás szervezésében a páros és a csoportos munkát igénylő feladatok épüljenek be az
oktató-nevelő

tevékenységbe.

A

tanulók

megbízhatóságuk,

becsületességük,

szavahihetőségük igazolására kapjanak olyan lehetőségeket, amelyek az érték rangjára
emelik ezeket a tulajdonságokat.
7-8. évfolyam: fejlesztő szakasz
•

Széles körű tantárgyi alapozás keretében kerüljön sor a kulcskompetenciák
fejlesztésére.

•

Segítő nevelői magatartással tanítani kell a korosztályt a konfliktusok kezelésére,
szükség esetén a mentálhigiénés szolgáltatás, a szakszolgálatok segítségének
igénybevételével.

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.

3. 2. 5 Nevelési módszereink
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
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3. 2. 6 Nevelési eljárások

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Közvetlen módszerek
1. Szokások kialakítását

- Követelés.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség

célzó, beidegző

- Gyakoroltatás.

tevékenységének

módszerek.

- Segítségadás.

megszervezése.

- Ellenőrzés.

- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,

- Ösztönzés.

elfogadása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése.

- A nevelő részvétele a tanu-

- Elbeszélés.
- Tények és jelenségek
bemutatása.

gében.

- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3. Tudatosítás (meggyőződés
kialakítása)

lói közösség tevékenysé- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése a közösségi életből.

- Magyarázat, beszélgetés.

- Felvilágosítás a betartandó

- A tanulók önálló elemző

magatartási normákról.

munkája.

- Vita.

15

3. 3 A nevelő és oktató munka sikeressége
Nevelési céljaink megvalósítását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik
évfolyam végén:

o Minden

tantárgyból

megfelel

az

alapfokú

nevelés-oktatás

kerettanterveiben

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége – vagyis több mint ötven százaléka – a minimális követelmények
teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az
iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)
o Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal,

amelyek

képessé

teszik

őt

arra,

hogy

a

középiskolás

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen.
o Ismeri a kultúrált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat.
o Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.
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4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi
sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül.
Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határozzuk meg:
•

a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes alapvető tartalmak átadása, elsajátítása,

•

az ezekre épülő differenciált fejlesztés.

E két feladat azt a célt szolgálja, hogy tanulóink:
o a különböző adottságaikkal,
o az eltérő mértékű fejlődésükkel,
o az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,
o érdeklődési köröket érintő tevékenységükkel,
o szervezett ismeretközvetítéssel,
o spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk tanulóink értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak,
képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:

1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata:

Az

alapvető

erkölcsi

értékek

meggyőződéssé alakítása.
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megismertetése,

tudatosítása

és

2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában
alapvető: önismeret, önállóság fejlesztésének igénye, valamint a személyes méltóság.
6. A tanulók nemzeti nevelése. Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet felébresztése. A tanulók szerezzenek ismereteket az
Európai Unió történetéről, intézményrendszeréről, tudjanak élni a megnövekedett
lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai állampolgárokká.
7. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.

8. A tanulók munkára nevelése.
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Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
Az iskolának – a tanulók életkorához és lehetőségéhez képest átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása.

10. A tanulók gazdasági nevelése.
Feladata: Pozitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, a javakkal való
gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt.
11. A tanulás tanítása.
Feladata: Alapkészségek kialakítása, önművelés kibontakoztatása, fokozatos önállóságra nevelés, szaktárgyi érdeklődés felkeltése.
12. A tanulók felkészítése a felnőtt lét szerepeire:
Feladata: A szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett
fejlesztése.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szakmai és szakmaközi együttműködésben
valósul meg. A személyiségfejlesztés alapja a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye és a pedagógus tanulókra vonatkozó megfigyelése, a fejlődés folyamatos
nyomon követése és önmagához mért értékelése.
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5. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
•

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;

•

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;

•

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismeretekkel
-

a táplálkozás,

-

az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,

-

a családi és kortárskapcsolatok,

-

a környezet védelme,

-

az aktív életmód, a sport,

-

a személyes higiénia,

-

az elsősegély-nyújtás alapismeretei,

-

a szexuális fejlődés

területén.

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
-

testnevelésórák;

-

játékos,

-

az iskolai sportkör foglalkozásai;

-

tömegsport foglalkozások;

-

úszásoktatás;

-

gyógytestnevelés

b) a

helyi

tantervben

szereplő

Környezetismeret,

Egészségtan, Testnevelés tantárgyak tananyagai
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Természetismeret,

Biológia-

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
d) évente

egy

egészségvédelemmel,

helyes

táplálkozással,

elsősegély-nyújtással

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

szakkörök (csecsemőápolási);

-

minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;

-

minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos
osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
-

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában (5. osztályban a táplálkozás, 6. osztályban dohányzás, 7.
osztályban a serdülőkor, 8. osztályban AIDS, szexualitás, párkapcsolatok)

-

a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános
szűrővizsgálaton kell részt venniük.)
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6. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják

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.

2. 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 tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében
-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.

4. Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátítását

elsősorban

a

következő

tevékenységformák szolgálják:
-

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:

22

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI

TANTÁRGY

ALAPISMERETEK

biológia-egészségtan

kémia

fizika

testnevelés

technika, életvitel

-

rovarcsípések

-

légúti akadály

-

artériás és ütőeres vérzés

-

komplex újraélesztés

-

mérgezések

-

vegyszer okozta sérülések

-

savmarás

-

égési sérülések

-

forrázás

-

szénmonoxid mérgezés

-

égési sérülések

-

forrázás

-

magasból esés

-

törések

-

epilepszia

-

ájulás

-

elektromos áram okozta sérülések

-

mechanikai eszközök okozta sérülések

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 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 félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki

óra

megtartásában

az

elsősegély-nyújtási

alapismeretekkel

kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

Szakkörök (elsősegély-nyújtó);

-

évente

egy

egészségvédelemmel,

helyes

táplálkozással,

elsősegély-nyújtással

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.
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7. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő
szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:


a környezet fogalmával,



a földi rendszer egységével,



a környezetszennyezés formáival és hatásaival,



a környezetvédelem lehetőségeivel,



lakóhelyünk természeti értékeivel,



lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival

kapcsolatosan.

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.

3. Iskolánkban három szinten folyik a környezeti nevelés:

a.) Tanórai
Szaktárgyi órákon (természettudományos, humán, osztályfőnöki, művészi) a tananyagba
beépítve.
b) Iskolán belül tanórán kívüli lehetőségek:


Szakkörök



Tanulói pályázatok – rajzpályázatok a környezeti neveléssel kapcsolatosan
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Tanulmányi kirándulások – ellátogatunk a gyermekcsoportokkal nemzeti
parkokba, vadas parkba, múzeumokba.



Vetélkedők – házi versenyek, vetélkedők az ismeretek rögzítése érdekében.



Akciók – jeles napokon szervezünk olyan akciókat, amelyek felhívják a
figyelmet egy helyi környezeti problémára.



Hagyományőrző rendezvények: Föld Napi megemlékezés, mellyel a cél a
hagyományok

ápolása.

Elméleti,

gyakorlati

feladatokat

tartalmazó

akadályverseny lebonyolítása.


Diák önkormányzati nap – az iskolai programnak mindig legyen környezeti
nevelési része.



Kézműves

foglalkozások

keretében

a

természet

adta

anyagok,

újrahasznosítható hulladék anyagok felhasználásával különböző tárgyak
készítése, majd kiállítás szervezése.


Napközis, szabadidős foglalkozások – szervezett kirándulás, kötetlen séta a
település környékén.



Természetjárás – gyalog és kerékpártúrák szervezése, a környezeti értékek
felfedezése érdekében.

c) Iskolán kívüli formák:


Erdei iskola – a tanulók tanulási folyamatát az aktív, együttműködő, cselekvő
(kooperatív – interaktív) megismerő tevékenységévé építik. A humán és a
természeti környezet megtapasztalása.



Táborok – a Diákönkormányzattal való együttműködés keretében szervezünk
olyan programokat, amelyek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és
tágabb környezetet
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8. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata:

Az

iskolai

élet

egyes

területeihez

(tanórákhoz,

tanórán

kívüli

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.

3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók
a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódhatnak, azokban aktívan részt
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vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának
kialakítása, ápolása.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal együtt történőm nevelésük. A pedagógus

kiemelt feladata az osztály

közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
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9. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI
RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK

9. 1 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanításitanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat

a

módszereket

és

szervezeti

formákat,

amelyek

a

tanulók

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis
az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak
tanítási

óráin

előnyben

részesítik

az

egyéni

képességekhez

igazodó

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és
csoportos munkájára támaszkodnak.

Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
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A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás

belső

motivációinak,

önszabályozó

mechanizmusainak

kialakítását,

fejlesztését.
-

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.

-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának,

nézeteinek

feltárását,

adjon

lehetőséget

esetleges

tévedéseinek

korrigálására és tudásának átrendeződésére.
-

Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.

-

Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe
állítani.

-

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás
a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben.

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

9. 2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási
órán kívüli) tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: október 6-án, október 23-án, karácsonykor, március 15-én, a költészet
napján, a Föld napján, anyák napján. gyermeknapon, június 4-én, illetve a 8.
osztályosok ballagásakor.
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b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a
tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8.
osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus
segíti.

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai,
ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény az önkormányzaton
keresztül . Az étkezési térítési díjakat az önkormányzat által meghatározott módon kell
befizetni.

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását,

a

tehetséges

tanulók

gondozását,

valamint

a

gyengék

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
•

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.

•

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.

•

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt.

•

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban
azok a tanulók vesznek részt,
-

akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt
szükségessé teszi,

-

akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
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e) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskola –
amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a hátrányos helyzetű tanulók szociális
helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók
- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
- fejlődésének elősegítése,
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
Integrációs

felkészítésben

vesznek

részt

azok

a

képesség-kibontakoztató

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy
csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben.
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása,
tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program
alkalmazásával történik.

f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden
tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az
iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
g) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör,
hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki
nem az iskola dolgozója.
h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán
kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők
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megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
i) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a
tanulók

számára

projektoktatást

(témaheteket,

témanapokat)

szerveznek.

A

projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy
több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során –
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása
történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló
közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet
(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója
zárja.

j) Tanulmányi

kirándulások.

Az

iskola

nevelői

a

tantervi

követelmények

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára
gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és
környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.
k) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.

l) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését
segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül
tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása
történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai
foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
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körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
m) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is
jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői
a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
n) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák,
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos
rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon
a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
o) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható könyvtár (községi és diákkönyvtár) segíti.

p) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

q) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az
iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
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10. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
10. 1 pedagógusok alapvető feladatai
-

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

-

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.

-

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.

-

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.

-

A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.

-

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.

-

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

10. 2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
-

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.

-

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).

-

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.

-

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon

-

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
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-

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.

-

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.

-

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

10. 3 A tehetséges tanulók gondozása
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.

-

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.

-

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

10. 4 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése

-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.

-

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
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-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

10. 5 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).

-

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

-

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

10. 6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.

-

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.

-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

10. 7 Munkafegyelem, a munkához való viszony

-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.

-

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
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10. 8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

-

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

10. 9 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés

-

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.

-

Továbbképzéseken való részvétel.

-

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

-

Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban,
kiadványokban.

10. 10 Az iskolai munka feltételeinek javítása

-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

-

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.

-

Az iskolai alapítvány működésének segítése.

-

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

10. 11 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában

-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
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10. 12 Aktív részvétel a tantestület életében
-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.

-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.

-

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

10. 13 Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.

-

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

-

A település rendezvényein, eseményein való részvétel.

-

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.

-

Intézményi Tanácsban - delegálás útján

10. 14 A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.

-

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

10. 15 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.

-

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).
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11. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ
OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI
11. 1 Az osztályfőnök feladatai
-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítását és elfogadását.

-

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.

-

Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.

-

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

-

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.

-

A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.

-

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

-

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.

-

Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
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-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.

-

Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát,
és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

-

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.

-

A

házirendet

megsértő

vagy

feladatait

elmulasztó

tanulót

először

szóbeli

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
-

Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztásokat az elektronikus
naplóban, és összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt
rendelkezések alapján jár el.

-

A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.

-

Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

-

Elkészíti

az

osztályfőnöki

munka éves

tervezetét

(osztályfőnöki

munkaterv,

osztályfőnöki tanmenet).
-

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

-

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

-

Kitölti és vezeti az elektronikus naplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és
szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
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-

Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).

-

Figyelemmel

kíséri

az

osztály

tantermének

gondozottságát

és

pedagógiai

szakszerűségét.
11. 2 Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
-

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.

-

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).

-

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.

-

Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.

-

Az osztály diákközösségének vezetői.

-

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
-

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.

-

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

11. 3 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
-

Tanulók száma, ebből leány

-

Állami nevelt (gondozott)

-

Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

-

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló

-

Sajátos nevelési igényű tanuló

-

Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló

-

Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul

-

Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)
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-

Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók

-

Más településről bejáró tanuló

-

Nem magyar állampolgár

-

Évfolyamismétlő

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
-

Tanulók száma

-

Osztályozott tanulók száma és aránya

-

Osztályozatlan tanulók száma és aránya

-

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga

-

Az osztály tanulmányi átlaga

-

Kitűnő tanulók száma és aránya

-

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

-

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

-

A bukások száma tantárgyanként

-

A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei

-

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)

-

Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett
tanulók száma és az elért helyezések)

-

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért
eredmények (magyar, matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
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 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya
 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya
 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén
-

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok
aránya, új tanulók, távozók).

-

Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok
kulturális elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és
ifjúságvédelmi munka).

-

A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).

-

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.

-

Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).

-

A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és
rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).

-

A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek
tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).

-

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai
feladatokat:


Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?



Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?



A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik
célszerűnek?

11. 4 Az osztályfőnöki órák témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső
osztályfőnöki óráin
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-

A házirend szabályainak megbeszélése.

-

Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.

-

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.

-

Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.

-

Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.

-

Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.

-

A kerékpáros közlekedés szabályai.

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkoholés kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes
higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos,
védőnő) segítségének igénybe vételével.
- Elsősegély-nyújtási

alapismeretek:

teendők

közlekedési

baleset

esetén,

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők
hívásának helyes módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második
félév végén.
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
- Osztálykirándulás előkészítése.

12. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE
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1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.

2. Munkánk során kiemelten kezeljük
-

a sajátos nevelési igényű;

-

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

-

a kiemelten tehetséges;
-

a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűtanulók egyéni fejlesztését.

12. 1 Sajátos nevelési igényű tanulók
-

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval
együtt, integrált formában folyik.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve alapján szervezzük meg.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével
– habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési
terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

-

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi
az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást
nyújtó intézmények szolgáltatásait.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:


gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,



az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola
helyi tantervének,



a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,



a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,



a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,



speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,



képességfejlesztő játékok, eszközök,



számítógépek fejlesztő programokkal.
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12. 2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységek:

-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,

-

iskolapszichológus általi segítségnyújtás

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,
szolgáltatásokról.

12. 3 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

-

iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport,
kulturális stb.);
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-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

12. 4 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai
program mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik;

-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

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

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,
szolgáltatásokról.
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13. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
FELADATOK
a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden
pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata,
hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai
közé tartozik különösen:
• a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
• családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
• a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
• segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapításá kezdeményezi,
• tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.
c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az
iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
• fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
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• meg kell keresni a problémák okait,
• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.
d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:
• nevelési tanácsadóval,
• gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal,
• polgármesteri hivatallal,
• kormányhivatallal
• iskolaorvossal,
• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel.
e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
•

a felzárkóztató foglalkozások,

•

a tehetséggondozó foglalkozások,

•

az indulási hátrányok csökkentése,

•

a differenciált oktatás és képességfejlesztés,

•

a pályaválasztás segítése,

•

a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),

•

egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,

•

a családi életre történő nevelés,

•

a napközis és tanulószobai foglalkozások,

•

az iskolai étkezési lehetőségek,

•

az egészségügyi szűrővizsgálatok,

•

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

•

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni
támogatás),

•

a szülőkkel való együttműködés,

•

tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,
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•

szolgáltatásokról.

14. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE
•

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,

•

a felzárkóztató órák,

•

a napközi otthon,

•

a tanulószoba,

•

a diákétkeztetés,

•

a felzárkóztató foglakozások,

•

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

•

a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai,

•

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése,

•

a családlátogatások,

•

a továbbtanulás irányítása, segítése,

•

az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége,

•

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

15. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK – A SZÜLŐ, A TANULÓ, A
PEDAGÓGUS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI
15. 1 Az iskola közösségeinek együttműködése
15. 1. 1 Az iskolavezetőség és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
-

az iskolavezetőség ülései,

-

a különböző értekezletek,
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-

megbeszélések,

-

elektronikus felületek.

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az iskolavezetőség

az aktuális feladatokról a nevelőszoba

elhelyezett hirdetőtáblán,

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
-

az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,

-

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetőség felé.

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével.
15. 1. 2 A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
-

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

-

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

-

iskolán kívüli továbbképzések,

-

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
15. 1. 3 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
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diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
-

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

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
15. 1. 4 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet –
tanórán

kívüli

–

alábbi

területeinek

tervezésében,

szervezésében

és

lebonyolításában:
-

a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);

-

tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;

-

sportélet;

-

túrák, kirándulások szervezése;

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
5. Ezekben a kérdésekben

-

az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;

-

a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
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összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
-

az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,

-

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

-

a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más
külső

szervezetekkel

való

kapcsolattartásban

(a

tanulók

véleményének

továbbításában) a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.
9. Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő
döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola
vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője.
15. 1. 5 A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein,

-

az intézmény honlapján és az elektronikus naplón keresztül.

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről,
tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez;
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a
pedagógus között.

b) Családlátogatás
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Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
c) Szülői értekezlet
Feladata:
-

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,

-

a szülők tájékoztatása
•

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,

•

az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,

•

a helyi tanterv követelményeiről,

•

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,

•

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,

•

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,

•

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

• a

szülők

kérdéseinek,

véleményének,

javaslatainak

összegyűjtése

és

továbbítása az iskola igazgatósága felé.

d) Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)

e) Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
f) Írásbeli tájékoztató
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Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő

eseményekről,

illetve a különféle iskolai

vagy osztály szintű

programokról.
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz. A szülők
kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik,

tisztségviselőik

útján

közölhetik

az

iskola

igazgatóságával,

nevelőtestületével.
5. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek
tájékoztatást.

6. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
7. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola honlapján;

-

az iskola fenntartójánál;

-

az iskola irattárában;

-

a könyvtárban;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az iskola igazgatójánál;

-

az iskola igazgatóhelyettesénél;
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-

a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél

15. 2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,
együttműködése iskolán kívüli intézményekkel
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel, szervezetekkel:
-

Az intézmény fenntartójával: Kaposvári Tankerületi Központ 7400 Kaposvár Szántó
utca 5.

-

A települési Önkormányzatok képviselőtestületeivel és Polgármesteri Hivatallal
Görgeteg Fő u. 24. és Rinyaszentkirály Fő u. 56.

-

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézettel Kaposvár

-

Napköziotthonos Óvoda Görgeteg Vasút utca 3.

-

Minimanó Óvoda Rinyaszentkirály Hunyadi u. 2.

-

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvár Somssich P. u. 8.

-

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye Nagyatád
Baross Gábor u. 4.
A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Lábodi Intézményegység Családsegítő és

-

Gyermekjóléti Szolgálata Lábod Kossuth u. 57.
-

Az iskolát támogató görgetegi Iskoláért Alapítvány kuratóriumával.

-

A Petőfi Emlékkönyvtár Görgeteg Kossuth u. 34.

-

Háziorvosi Szolgálattal, Védőnői Szolgálattal, a lábodi Fogorvosi Szolgálattal

-

Valamint

a

településeken

működő

civil

szervezetekkel,

egyházak

helyi

gyülekezeteivel, nemzetiségi önkormányzatokkal.

A

munkakapcsolat

megszervezéséért,

felügyeletéért

az

igazgató

a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves
munkaterve rögzíti.

A kapcsolattartás formái és rendje:
- személyes találkozók munkaterv vagy előzetes egyeztetés alapján,
- értekezletek munkaterv vagy előzetes egyeztetés alapján,
- rendezvények alkalom szerint,
56

- hagyományos és elektronikus levelezés szükség szerint,
- telefonkapcsolat szükség szerint.

16. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-

osztályozó vizsga,

-

pótló vizsga,

-

javítóvizsga.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
-

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

-

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.

5.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
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6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
-

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-

javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)

közölni kell.
7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a helyi tantervünk tartalmazza. A
követelmény teljesítésének értékelése az alábbiak szerint történik:

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Német nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika
Környezetismeret

SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

SZÓBELI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI
GYAKORLATI
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Informatika

SZÓBELI

GYAKORLATI

Életvitel és gyakorlat

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Német nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Történelem

SZÓBELI

Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Hon- és népismeret

GYAKORLATI

SZÓBELI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Informatika

SZÓBELI

Technika, életvitel és

GYAKORLATI
GYAKORLATI

gyakorlat
Testnevelés és sport

GYAKORLATI

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a
kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel.
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17. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS
ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

17. 1 A felvételi eljárás helyi rendje
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet Somogy Megyei Kormányhivatal
határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

3.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tanúsító igazolás, mely lehet
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
vélemény

17. 2 Tanuló átvételének helyi rendje
Az átvételről az intézményvezető dönt. Ha az intézményvezető engedélyezi az átvételt,
írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolájába, illetve megküldi az „Értesítés
iskolaváltoztatásról” dokumentumot a tanuló előző iskolájából. Évközi átvételnél a tanuló
érdemjegyeit és mulasztásait a volt iskola által megküldött hiteles dokumentumok alapján az
osztályfőnök átvezeti az elektronikus naplóba. Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli
hiányosságait a szaktanárok segítségével pótolnia kell.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni, de az intézmény hosszútávú
kihasználtságát tekintve a tanulók közti sorsolásra nem kerül sor.
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A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból
a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem
tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
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18. H E L Y I T A N T E R V
18. 1 A választott kerettanterv
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek
alapján, valamint a tankönyvkiadók átlal javasolt tantervek közül az alábbiakra épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet
1.sz. melléklete: „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára.”
(ének-zene A változat)
2. sz. melléklete: „ Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára.”
(ének-zene B változat; magyar nyelv és irodalom A változat; biológia B változat; fizika
A változat; kémia B változat)

10. sz melléklete: „Cigány nemzetiségi oktatás kerettantervei – cigány népismeret” (1-4.
és 5-8. évfolyam)

11sz. melléklete: „Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára” (1-8.
évfolyam)

18. 2 Óraterv az 1-4. évfolyamon, az 1-3. összevont osztályban és az 5-8. évfolyamon:
18. 2. 1 Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek a fent említett tantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a tantervek által előírt tananyagok
a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le,
a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag,
követelmények

elmélyítésére,

gyakorlásra,

a

tanulói

képességek,

a tantervben

meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
18. 2. 2 A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
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Melyik tantárgy óraszáma
ÉVFOLYAM

lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

szabadon tervezhető órák
óraszámából?
0,5 óra
1 óra

Életvitel és gyakorlat

0,5 óra

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

Matematika

0,5 óra

Környezetismeret

0,5 óra

Életvitel és gyakorlat

0,5 óra

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

Matematika

1 óra

Környezetismeret

0,5 óra

Életvitel és gyakorlat

0,5 óra

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

Matematika

0,5 óra

Környezetismeret

0,5 óra

Informatika

1 óra

Történelem

0,5 óra

Természetismeret

0,5 óra

Informatika

1 óra

Matematika

0,5 óra

Természetismeret

0,5 óra

Ének-zene

0,5 óra

Hon-és népismeret

1 óra

Vizuális kultúra
7. évfolyam

Hány órával lett megnövelve a

0,5 óra

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

Történelem

0,5 óra

Kémia

0,5 óra

Biológia-egészségtan

0,5 óra

Földrajz

0,5 óra
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8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

Történelem

0,5 óra

Biológia-egészségtan

1 óra

Vizuális kultúra

0,5 óra

Fizika

0,5 óra

18. 3 Szabadon választható tantárgyak
Az iskola helyi tanterve nem határoz meg szabadon választható tantárgyat.

Az iskola a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 14.§ (5) b) pontja szerint minden év május
20-ig felméri, hogy a tanuló valamely egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatáson
vagy az iskola által szervezett etika oktatáson kíván-e a következő tanévben részt venni.
Erről a szülő írásban nyilatkozik.
18. 4 A nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó tananyagok

18. 4. 1 A cigány nemzetiségi oktatást választó tanulók számára szervezzük külön tanterv
alapján a heti egy óra cigány népismeret oktatását,továbbá heti két óra cigány kulturális
foglalkozást.
18. 4. 2 Nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség
kultúrájának megismerő tananyag
Iskolánkban nagy szerepet kap a tolerancia, a másság elfogadása. E feladatnak csak
úgy tudunk megfelelni, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nemzetiséghez nem
tartozó tanulók is megismerhessék az iskolában legnagyobb számban képviselt
nemzetiség, a cigányság történetét, kultúráját, szokásait, hagyományait.
A tananyagban megjelenő témakörök és az azokhoz kapcsolódó tartalmak
az alsó tagozatban
•

a magyar nyelv és irodalom,

•

a környezetismeret,
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•

az ének-zene,

•

a technika és életvitel,

•

a vizuális kultúra tantárgyakba,

felső tagozaton
•

a magyar nyelv és irodalom

•

a történelem és állampolgári ismeretek

•

a természetismeret/földrajz

•

az ének-zene

•

a technika és életvitel

•

a vizuális kultúra tantárgyakba integrálhatók.

1-2. osztály

Témakörök

Tartalmak
Mondókák, kiszámolók, találós kérdések

Cigány gyermekirodalom

Népmesék és műmesék
Illusztráció készítése, bábok készítése a
mesékhez
Mesék dramatizálása
Néhány, az év jeles napjaihoz kötődő

Újév: újévi köszöntők, hagyományok az

ünnep, illetve az azokhoz kapcsolódó

újév napján

cigány szokások, hagyományok

Karácsony: karácsonyi köszöntők, a
karácsonyhoz kapcsolódó szokások
Húsvéti köszöntő

Kötődés a természethez

A növények és az állatok szerepe a
cigányok életében
Magyar és nemzetközi cigánydalok

A cigányok zenéje

Hangszerpótló eszközök
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3-4. osztály

Témakörök

Tartalmak
Versek: népköltészeti alkotások és cigány

Cigány gyermekirodalom

költők versei
Eredetmesék
Népmesék és műmesék
Mesemondási szokások a cigány
közösségekben
Jeles napokhoz kötődő szokások,

Tavaszvárás (Eltörjük a pipácskát)

hagyományok

Virágvasárnap
Szent György napja
Pünkösd

Kötődés a természethez

Gyógynövények
Gyógyítás, "kuruzslás"
A cigány himnusz

Jelképek

A cigány zászló
Az autentikus cigányzene, a népies

Autentikus cigány zene (táncnóták, asztali

cigányzene

nóták)
Jellemző hangszerek és hangszerpótló
eszközök
Híres cigány zenészek (a népzene, a
komoly és a könnyű zene területeiről)
Bocskai szabadságharc - Lippai Balázs

Híres emberek, nevezetes események

Thököly fejedelem - Horváth Ferenc
Rákóczi - Barna Mihály
1956 - Kócos és Bizsu

5-6. osztály
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Témakörök

Tartalmak
Versek, műmesék, elbeszélések,

Gyermekirodalom

regényrészletek
Cigány mese- és mondavilág

Eredetmondák, balladák

Az emberi élet sorsfordulóihoz

Lánykérés, lakodalom szokásai

kapcsolódó szokások

A születéssel, névadással kapcsolatos
szokások.
A halálhoz kötődő szokások

Magyarországi és nemzetközi cigány

Népdalok, műdalok, zenei szemelvények

népzene

Cigány zenét játszó együttesek (Kalyi Jag,

Cigány tánc

Ternyipe, Besh o drom stb.)

A cigány népviselet: színek, formák,

Díszítő elemek, jellegzetes színhasználat

anyagok

A cigány közösségek tagjainak viselete:
formák, színek, díszek jellegzetességei,
közlő funkciói, a férfi és a női viselet
különbségei
A cigány és a magyar népviselet közötti
hasonlóság és különbség
Zenélés

Hagyományos cigány mesterségek

Sármunka (vályogvetés)
Famunka(teknőkészítés, vesszőfonás)
Fémmunka (szegkovács, drótos,
vándorköszörűs, üstkészítő)
Kereskedés (lókereskedelem)
Kézműves tárgyak: anyag-forma

A cigány kézműves tárgyak

összefüggései

jellegzetességeinek megfigyelése

7-8. osztály
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Témakörök

Tartalmak

A cigány epika és líra képviselői

Lakatos Menyhért. Osztojkán Béla, Orsós
Jakab
Bari Károly, Kovács József Hontalan, Jónás
Tamás, Choli Daróczi József

A cigány irodalom élő műhelyei

Könyvek, sajtótermékek, internetes portálok
(Pl. Lungo Drom, Amaro Drom, Világunk,
Romapage stb.)
Irodalmi művek, melyekben cigány

Cigányok az irodalomban és a filmeken

szereplők is találhatók. (Egri csillagok)
Filmek, amelyek cigányokról szólnak
(Macskajaj, Cséplő Gyuri, Csak a szél)
Indiai származás

A cigányság eredete és vándorlása

A vándorlás tárgyi emlékei, a mindennapi
élethez használt eszközök (pl. a szekér, a
sátor berendezési tárgyai, a vajda ereklyéi).
Élet a vándorlás idején. (Hogyan telhettek
napjaik a vándorló cigány embernek? A
vándorlás idejéből eredő ételek.)
A vándor közösség tagjai, feladatuk, a
család felépítése.
Élet a vándorlás alatt: a közösségek asszony
és férfi tagjainak, ill. a közösséget vezető,
védelmező tagok szerepe, feladatai,
kapcsolattartás.
A közösséget alkotó nők, férfiak, gyerekek
kapcsolata, közösségben elfoglalt helyük.
Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás a kumpániák között. Vándorjelek: a vándorjelek
szerepe: mikor, miért, hogyan üzentek
egymásnak a közösségek és mi volt a
jelentősége az egyes jeleknek.
A Romani Kris, a cigány közösségek életét
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meghatározó íratlan szabályok.
A Patyív: a cigány közösségi normák
rendszere.
kumpániák).
Írásos emlékek: Menlevelek, privilégium-

A cigányok Magyarországon

levelek
Cigány népcsoportok (oláh cigányok,
beások, romungrók)
Földrajzi elhelyezkedésük.
Az egyes régiók jellemző dalai, táncai,
hangszerei.
Naiv és tanult festők (Balázs János, Váradi

Cigány képzőművészet

Gábor, Péli Tamás, Szentandrássy István)
A cigányzene, cigány zenészek régen és

19-20. századi ún. cigányzenei elemeket
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felhasználó művek, táncok, pl. Lisztrapszódiák, Kodály: Galántai, Marosszéki
táncok.
Cigányzenészek Magyarországon és a
nagyvilágban: Híres bandák és zenészek
életútja, életműve (Pl. Száztagú
cigányzenekar, a Rajkó zenekar, Kalyi Jag,
Dankó Pista, Szakcsi Lakatos Béla,
Snétberger Ferenc)
Írók, költők

Ismert, híres cigányok

Zenészek, táncosok
Színészek, rendezők
Festők, szobrászok, iparművészek
Közéleti szereplők

18. 5 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon:
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1.

Tantárgyak

2.

3.

4.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

Magyar nyelv és

7,5

7,5

7

7

Német nyelv

-

-

-

2

Matematika

5

4,5

5

4,5

Etika

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1,5

1,5

1,5

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Informatika

-

-

-

1

25

25

25

27

irodalom

Technika, életvitel

Összes heti óra
18. 5. 1

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1-3 összevont osztályban /Rinyaszentkirály/:

kö tl
összesen

-

7,5

2,5

4,5

-

7

2

3

-

5

1,5

3

-

4,5

1,5

3,5

-

5

Környezetismeret -

-

1

1

0,5

-

1

1,5

0,5

-

1

1,5

Etika

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

Ének-zene

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

Vizuális kultúra

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

Technika,

-

-

1,5

1,5

-

-

1,5

1,5

-

-

1,5

1,5

Testnevelés

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

5

5

Összes heti óra

5

7,5

12,5 25

4

8,5

12,5 25

4,5

8

12,5 25

közös

5,5

közös

2

kö tl
önálló

7,5

tanári

-

közös

4,5

Magyar nyelv és

kö tl
önálló

3

tanári

kö tl
önálló

3.évfolyam

tanári

2.évfolyam
kö tl
összesen

1.évfolyam
kö tl
összesen

Tantárgy

irodalom
Matematika

életvitel
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18. 6 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és

5.

6.

7.

8.

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
4

4

4

4,5

Német nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

3,5

3

3

Etika

1

1

1

1

2,5

2

2,5

2,5

2,5

2,5

-

-

Fizika

-

-

2

1,5

Kémia

-

-

1,5

2

Biológia-egészségtan

-

-

2,5

2

Földrajz

-

-

1,5

2

Ének-zene

1

1,5

1

1

Hon- és népismeret

1

1

-

-

Vizuális kultúra

1

1,5

1

1,5

Informatika

1

1

1

1

Technika, életvitel

1

1

1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Összes heti óra

28

28

31

31

irodalom

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek
Természetismeret

18. 7 A tanulók tantárgyválasztása

1. Iskolánkban csak az Etika/hit- és erkölcstan tantárgyak tartoznak a választható
tantárgyak közé.
2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök
közreműködésével értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható
tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.
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3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a
szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
18. 8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
18.8.1.Iskolánkban

nem

alkalmazzuk

az

osztályokon

belüli

csoportbontásos

oktatásszervezést, kivételt képez a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése, ahol a
tanulókból az etika és a felekezeteknek megfelelő számú csoportot hozunk létre.
18.8.2.A nevelési tanácsadó és tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság által megállapított tanulási nehezítettséggel bíró tanulók számára a fejlesztő
foglalkozásokat szervezünk. Tekintettel a rászoruló tanulók folyamatosan változó, és
egyre növekvő számára, az azonos korú, azonos fejlesztési igényű tanulókat a
gyógypedagógiai, illetve az egyéb fogyatékosság szerint 1-3 fős kiscsoportokba soroljuk,
és így valósítjuk meg foglalkoztatásukat.

18. 9 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
18. 9. 1 Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.

18. 9. 2 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel .
18. 9. 3 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói

taneszközöket

a

nevelők

szakmai

munkaközösségei

(illetve,

ahol

nincs

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
18. 9. 4 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
végén). A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
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18. 9. 5.A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik figyelembe:
•

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.

•

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.

•

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.

18. 10 A tanulók tanulmányi munkájának,magatartásának és szorgalmának ellenőrzése
és

értékelése

18. 10. 1 Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
18. 10. 2 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz
kapcsolódó követelményekre is.

18. 10. 3.A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az
első-negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó
írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
18. 10. 4 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz
ellenőrzésénél:
•

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

•

az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
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18. 10. 5 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy
tantárgy esetében egy témakörön belül minden tanulónak lehetőség szerint egyszer kell
felelnie szóban:
•

az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,

•

a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.)
18. 10. 6 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az
iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott: fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez
képest.
18. 10. 7 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
•

Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy
esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.

•

A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük.

•

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

•



KIVÁLÓAN TELJESÍTETT



JÓL TELJESÍTETT



MEGFELELŐEN TELJESÍTETT



FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor és év végén

a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal

minősítjük.
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18. 10. 8 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a
tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
18. 10. 9 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4),
közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
18. 10. 10 A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta
legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
18. 10. 11 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő
értesíti az értesítő könyvön vagy az elektronikus naplón keresztül. A bejegyzéseket az
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
18. 10. 12 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése
érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik
el a szaktárgyat tanító nevelők:

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

18. 10. 13 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
használjuk.
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18. 10. 14 A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az
osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
18. 10. 15 Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti;

-

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;

-

tisztelettudó;

-

társaival,

nevelőivel,

a

felnőttekkel

szemben

udvariasan,

előzékenyen,

segítőkészen viselkedik;
-

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;

-

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja;

-

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;

-

feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;

-

az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt;

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.
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c) Változó (3) az a tanuló, aki.
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;

-

feladatait nem minden esetben teljesíti;

-

előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;

-

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;

-

igazolatlanul mulasztott;

-

osztályfőnöki intője van.

d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti;

-

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;

-

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;

-

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;

-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;

-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt;

-

több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
18. 10. 16 A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
használjuk.
18. 10. 17 A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az
osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a
tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
18. 10. 18 Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
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a) Példás (5) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

-

a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;

-

munkavégzése pontos, megbízható;

-

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

-

taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

-

a tanórákon többnyire aktív;

-

többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;

-

taneszközei tiszták, rendezettek.

c) Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

-

tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;

-

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

-

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;

-

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

-

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

-

feladatait többnyire nem végzi el;

-

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

-

a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül;

-

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
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18. 10. 19 Azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít,

-

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

-

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

-

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

-

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

18. 10. 20 Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

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

szaktárgyi teljesítményért,

-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
18. 10. 21 Azt a tanulót, aki
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-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

-

vagy a házirend előírásait megszegi,

-

vagy igazolatlanul mulaszt,

-

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

18. 10. 22 Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés;

-

napközis nevelői figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki intés;

-

osztályfőnöki megrovás;

-

igazgatói figyelmeztetés;

-

igazgatói intés;

-

igazgatói megrovás;

-

tantestületi figyelmeztetés;

-

tantestületi intés;

-

tantestületi megrovás.

18. 10. 23 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
azonban indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

18. 10. 24 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
-

az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;

-

az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;

-

a szándékos károkozás;

-

az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;

-

ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
18. 11 Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Az 1. évfolyamon - a köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az
esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet
mulasztott.
A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola
tantervében meghatározott "a továbbhaladás feltételei" című fejezetben meghatározott
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók évközbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
A 2. - 8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az " elégséges" év végi osztályzatot kell
megszereznie a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a 2. - 8. tanév végén "elégtelen" osztályzatot szerez, a nevelőtestület döntésétől
függően a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgára, vagy osztály
ismétlésre kötelezi.
Ha a tanuló a 2 - 8. évfolyamon a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez "elégtelen"
osztályzatot, a tantestület osztályismétlésre kötelezi.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie ha:
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott
- magántanuló volt.
18. 12 Az otthoni /napközis, tanulószobai / felkészülésre előírt szóbeli és írásbeli
feladatok meghatározásának szabályai:

Mikor

A feladat jellege

Típusa
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A

tanulás

eszköze,

adható?

forrása

A tanítási hét - gyűjtőmunka

-szóbeli

napjain

- írásbeli feladatok megoldása

-írásbeli

feladatgyűjtemény

- olvasás,fogalmazás,jegyzetelés

-kötelező

- tankönyvön kívüli

- hibajavítás

-szorgalmi

- tankönyv, munkafüzet,

könyvek

- memoriterek megtanulása

- könyvtár

- felkészülés a szóbeli felelésre

- megfigyelés

- rajzolás, ragasztás

- természeti anyag

- kísérletezés,modellezés(5-8.
évfolyam
- szótanulás, fordítás
- definíciók, meghatározások,
szabályok
- megfigyelések

A hét végére

- kiegészítő anyag, ismeret
gyűjtése
Felső tagozat: nem különbözik a

-szóbeli

- forrásanyagok

- írásbeli

- kötelező és ajánlott

-szorgalmi

hét közbeni feladottaktól

olvasmányok
- érdekes feladatok
- újságok és folyóiratok

Szünetre

- ajánlott, szorgalmi feladatok

-szorgalmi - életkorhoz igazodó
-ajánlott

olvasmány
- versenyfeladatok,
kísérletek, megfigyelés

A házi feladatokra vonatkozó általános elvárások:
- A feladott házi feladat ellenőrzése, értékelése, a megoldás során szerzett tapasztalatok
megbeszélése következetesen jelenjen meg a legközelebbi órán. Az ellenőrzés lehet:
tanulói önellenőrzés, a pedagógus ellenőrzése.
- Az írásbeli házi feladatokat tartalmi, helyesírási, formai (tetszetősség) szempontok alapján
értékeljük. A pedagógus a megállapításait szóban vagy írásban közli a tanulóval.
A korrekció módja:
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- Hibák javítása a megegyezés szerint (a munkaközösségek jogköre)
- Tartalmi, formai igénytelenség esetén a feladat újraíratása
- A házi feladat pótlására (szóbeli, írásbeli) kötelezett a tanuló, ha azt hanyagság miatt nem
készítette el.
- Ha a tanuló nem tudta otthon önállóan elkészíteni a kapott feladatot, jelzi azt a
pedagógusnak, megkapja a segítséget a tanuláshoz ismételten.
- Ha több tanuló nem, vagy csak sok hibával tudta elkészíteni a feladatát, indokolt a
korrekció, vagy újratanítás.
18. 13 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, tanulási
zavarokkal,

illetve

részképesség-zavarokkal

küzdő

gyerekek

felzárkóztatására

és

fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk.
Az

egyéni

képességek

minél

jobb

kibontakoztatását,

a

gyengébben

teljesítők

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató
foglalkozások segítik.
Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére irányuló órákat szervezünk és tartunk.
Az 5-7. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók számára
felzárkóztató, korrepetáló, képességfejlesztő órákat szervezünk.
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt
elérő tanulók részére felzárkóztató, képesség fejlesztő órákat tartunk.
Fejlesztő programunk a játékosságon, a tapasztalatszerzésen, életkori sajátosságokon,
pozitív érzelmeket keltő tevékenységeken alapul.
Fejlesztő programunk megvalósítását fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus látja
el.

18. 13. 1 Tevékenységi területek, lehetőségek:
- Az alapkészségek mindennapos fejlesztése.
- Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag
feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével
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biztosítani a tantervi minimum teljesítését.
- Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató foglalkozások szervezése.
- Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés.

Tevékenységi formák:
Tanórán belül törekszünk
-

az egyéni képességekhez igazodó munkaformák,

-

egyéni fejlesztés, értékelés,

-

csoportos fejlesztés,

-

tanórai differenciálás,

-

kooperatív munkaformák alkalmazására.

Tanórán kívül működik
-

napköziotthon,

-

tanulószoba,

-

erdei iskola,

-

múzeumlátogatás, könyvtárhasználat, színházlátogatás,

-

tanulmányi kirándulások,

-

egyéni, kiscsoportos rehabilitáció,

-

fejlesztő foglalkozások,

-

felzárkóztatás.

18. 13. 2 Az alapfokú oktatás megvalósítása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai
Intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) és
magatartászavaros gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő alapokon
nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a
fogyatékosság fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a
tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális
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segítségre, hogy mindannyian "különbözőek vagyunk", s ez a sokszínűség nem
negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára.
Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális
önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek
pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú
távon az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez
vezethet. A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal
együtt történő integrált – oktatása valósul meg intézményünkben.
Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők
és a tanulók közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.

együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesül.
Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési
igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek
legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva
kiegyensúlyozott, boldog életet élni.
18. 13. 3 A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb
szempontok:
• az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozití változása,
• a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,
•

egyéni szükségletek,

•

társadalmi beillesztés.

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól
érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol
minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.
A követelmények elsajátíttatása a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok kompenzálása
és megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs,
intervenciós és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok
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segítségével történik, részben saját szakembereink, részben utazó tanári hálózat
segítségével.
Legnagyobb hangsúlyt az anyanyelv és irodalom, a matematika, a testnevelés és sport, a
művészetek műveltségi területei kapnak.
Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk:


a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,



a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az
oktatás és nevelés folyamatában,



egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,



támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben,



a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén.

Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:
 a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés
funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával,
 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs
eljárásokkal,


az általános műveltség megalapozása,



az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló
életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása
a

személyiség

gazdagításával,

az

általános

emberi

értékek

és

normák

elfogadtatásával.
18. 13. 4 Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű
gyermekek szempontjából:


az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az
évfolyamok, osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe
vételével,



a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás
jellegű korrekciójával,



az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és
az egyének kondícióinak megfelelően,



a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,



a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori
pedagógiai tevékenység kívánalmainak megfelelően,
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a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása.

A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai
Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli
órákat, a fejlesztő foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködést
megvalósítására törekszünk:
- a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság,
- az iskolánkban a gyermek fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő
gyógypedagógus,
- a pedagógusok munkáját segítő szakmai szolgáltatást nyújtó gyógypedagógus,
- az osztálytanítók,
- a napközis nevelők,
- és a szülők között.

Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa és a gyógypedagógus által
készített egyéni fejlesztése terv alapján végzi rehabilitációs-reedukációs munkáját.
Segítséget nyújt a gyermek tanítóinak, tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz
szükséges segédeszközök, speciális fejlesztő programok kiválasztásához, javaslatot tesz
gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. Figyelemmel kíséri a gyermek haladását. A
rehabilitációs, reedukációs foglalkozások keretében az egyéni fejlesztéseken túl részt vesz
a gyermek tanórai differenciált foglalkoztatásában, így is segítve a tanító munkáját, a
gyermek beilleszkedését. A szülők számára segítséget nyújt a diagnózis értelmezéséhez,
konzultál a szülővel a fejlesztés eredményeiről, segíti a szőlőt a probléma elfogadásában, a
gyermekkel szembeni reális elvárások kialakításában.

A tanító, a szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;
Szükség esetén a gyógypedagógussal együttműködve egyéni tantárgyi fejlesztési tervet
készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során individuális
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módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport és páros munka,
fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz.
A közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek
osztályközösségbe való befogadását.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos számonkérési,
értékelési ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a gyermek távlati
érdekeinek figyelembevételével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabbszempontok:
• az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,
•

a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,

•

egyéni szükségletek,

•

társadalmi beillesztés.

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól
érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol
minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.
Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak
megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves órakeret függvényében, a
rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként munkatervben rögzítjük, a
konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze.
A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók.
A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak
feltérképezésével indul.
A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.
A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.
Lényeges elem az évenkénti pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a
gyógypedagógus.
Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az illetékes Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a
tanulóknak az adatait, akinek a következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz.
A gyógypedagógus a rehabilitációs foglalkozásokról munkanaplót vezet, továbbá a
rehabilitációs foglalkozásokat az egyéni fejlődési lapon is dokumentálja.
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Az Egyéni Fejlődési Lap nem egyenértékű a Haladási Naplóval: A Haladási Napló a
rehabilitációs órák feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti bontásban, félévi és év végi
állapotrögzítéssel, az Egyéni Fejlődési Lap pedig a gyermek/tanuló állapotában
végbement nagyobb változásokat rögzíti, egy-egy terápiás periódus lezárását tartalmazza.
Az Egyéni Terápiás Terv pedig a tanév rendjéhez igazodó rehabilitációs munka főbb
célkitűzéseit tartalmazza, a teljes tanévre; tehát minden új tanévben a gyógypedagógus új
Egyéni Terápiás Tervet készít.

A fejlesztés szervezeti keretei
A tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak időbeosztását a gyógypedagógus az
osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel konzultálva határozza meg.
A fejlesztő foglalkozás lehet:
a) Egyéni rehabilitáció, foglalkozás:
Lényeges, hogy a foglalkozások helye és ideje állandó legyen, így hozzájárulhatunk egy
megfelelő napi ritmus kialakításához.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás, pszichológiai
foglalkozások, terápiák.
b) Kiscsoportos fejlesztés:
A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló
fejlettségi szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő
tanulókból szervezzünk homogén csoportokat.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás.
c) A tanóra keretein belül a gyógypedagógus részvételével:
Tantestületünk nyitott erre az együttműködésre, így a páros óraszervezés az alsó és a felső
évfolyamokon egyaránt megvalósítható.

A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei

Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap:
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-

a pontos diagnózis, a megfelelő fejlesztési szempontok és módszerek kiválasztása, a
vizsgálatok szakszerű elvégzése,

-

a testséma biztonságának kialakítása,

-

a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,

-

a balról-jobbra való haladási irány rögzítése,

-

a vizuomotoros koordináció gyakorlása,

-

a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,

-

a dyslexia prevenció keretében az előkészítő jellegű első osztályban a népi
játékokon, gyermekverseken, népdalokon keresztül az egyenletes lüktetés
kialakítása, ritmuskészség fejlesztése, a mozgás-beszéd koordinált működtetése,

-

az auditív és vizuális diszkrimináció és emlékezet fejlesztése,

-

az olvasási, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy
dyslexia prevenciós módszerrel,

-

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

-

a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,

-

grafomotoros fejlesztés,

-

a helyes ejtés, a fonéma hallás fejlesztése,

-

hang- és betűegyeztetési gyakorlatok,

-

a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek,

-

könytárhasználat,

-

számítógép, internet.

Minden részterületen hosszabb begyakorlási, érési időszakot biztosítunk. Az anyanyelvi
fejlesztés a nevelés minden színterén központi szerepet kap.
A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap:
-

a testséma kialakítása,

-

a téri relációk biztonsága,

-

a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,

-

a szerialitás erősítése,

-

számfogalmak kialakítása és bővítése,

-

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

-

segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,

-

az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése,
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sokoldalú gyakorlásuk a már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,
-

a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.

A matematika előkészítése a tanulmányi idő növelésével valósul meg.
A matematika tanítása a hagyományos matematika-tanítási módszerek felhasználása mellett
az egyéni dyscalculia terápiából átvett elvek, eszközök és feladatlapok segítségével, apró
lépésekben, a konkrét segédeszközökkel történő manipuláció idejét megnyújtva történik.
A művészetek területen kiemelt szerepet kap:
- az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd a téri
orientáció,
- a mozgás-ritmus-beszéd koordináció,
- a grafomotoros fejlesztés,
- a szenzomotoros fejlesztés.

A mozgásfejlesztés során kiemelt szerepet kap:
- csecsemőkori ill. nagymozgások fejlesztése,
- rugalmasság fejlesztése,
- statikus, átmeneti és dinamikus egyensúly,
- testvonal átlépésének fejlesztése,
- végtagszétválasztás,
- ellentétes végtagmozgás fejlesztése,
- testséma, téri orientáció,
- ritmusfejlesztése,
- szerialitás,
- emlékezet,
- mozgásutánzás,
- finommotorika fejlesztésének előkészítése.

A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap:
-

helyes önértékelés, az énkép erősítése,

-

az önbizalom erősítése,

-

a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése,

-

a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,
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-

a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,

-

az empátia fokozása, a másság elfogadtatása,

-

a kompenzáló és védekező mechanizmusok (extrém magatartás, beilleszkedési
zavar, agresszió) csökkentése, illetve megszüntetése.

Az élő idegen nyelv tanítása során kiemelt szerepet kap:
- a játékosság,
- mondókák, énekek, népi játékok tanítása,
- az adott nyelvet beszélő népek hagyományainak megismerése.
Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, történik
negyedik osztálytól. A számonkérés során vagy a szóbeliség, vagy az írásbeliség kerül
előtérbe.
Tanulói jogviszony, átjárhatóság az SNI gyermekek esetében A beiratkozás módja,
folyamata
Iskolánk nyitott minden tankötelezettségi korát elért, integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű (tanulási, magatartási, részképesség, iskolai teljesítmény fejlődési zavara és/vagy
figyelemzavar) gyermekek befogadására, akiket hozzánk irányít:
- a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
- a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
- a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
- a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitásiós Bizottság
- a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.
Széleskörű tájékoztatást adunk a fejlesztési lehetőségekről, szükség esetén segítő
tanácsokkal látjuk el a szülőket, akiknek ismertetjük programunkat, napirendünket.
Egyeztetjük nevelési elvárásainkat és elveinket.
A beiratkozás folyamatos, de év közben csak a már működő osztályok struktúráját,
létszámát, a biztosítható fejlesztési órák keretét szem előtt tartva tudunk gyermeket fogadni.
A beiratkozása szakértői bizottság kijelölése alapján mindenkor a szülő kérésére történik.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei
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A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése
gyógypedagógiai

tanár,

terapeuta

(elsősorban

logopédus,

pszichopedagógus)

közreműködésével valósul meg.
A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában
érvényesítjük 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.
Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük:
-

az egészséges énkép és önbizalom kialakítását,

-

a kudarctűrő-képesség növelését,

-

az önállóságra nevelést.

Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget,
fejleszteni kifejező készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A gyermekeknél az 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 történik.
Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri
tájékozódás, a vizuomotoros koordináció fejlesztésére.

Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az
emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai
nyelv tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára (lásd
helyi tanterv).
A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása során lassabb
haladási tempót, hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
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A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése során a
manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében segítő-kompenzáló
matematikai eszközök (kis tárgyak, korongok-korongképek, számolótáblák, egyéb segítő
szimbólumok, ujjak) használata megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott
mennyiségű gyakorlás során a gyermekek megtalálják és megtanulják alkalmazni az egyéni
sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikákat, eljárásokat.
Látássérült tanulók esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében
kialakult állapot. Gyógypedagógiai szempontból látássérült az, akinek látásteljesítménye
(vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 00,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti.
Aliglátók azok a tanulók, akik minimális látásuk miatt fényt érzékelnek, ujjolvasók,
nagytárgylátók (vízus: fényérzés – 0,1).
Gyengénlátók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény
(vízus: 0,1-0,33).
A látásukat praktikusan használó aliglátók és a gyengénlátó tanulók látó-halló (tapintó)
életmód szerint élnek.
Gyengénlátók (súlyos: V = 0,1 – 0,2; enyhe: V = 0,2 – 0,33 jobbik szemen szemüveggel) látó típusú oktatásban vesznek részt.
A látás hiányossága befolyásolja a személyiség fejlődését. A pedagógusnak tájékozottnak kell lennie a látássérültség fokáról, okáról, a szemészeti állapot prognózisáról, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. A látássérültséghez társulhat
egyéb fogyatékosság is (mozgás-, hallás- és értelmi fogyatékosság, részképességkiesés,
autizmus). A pedagógiai eszközöket, módszereket a tanulók állapotából adódó
egyéni szükségletekhez kell igazítani.
A látássérült tanulók számára is az általános, korszerű alapműveltséget és a látássérültségből
fakadó hátrányok leküzdését, ezért az ép érzékszervek fejlesztését támogatja
az integrált nevelés-oktatás.
A látás hiánya pszichésen is megterhelő. Egyéni bánásmóddal, a közösség támogató
magatartásával lehet javítani a tanuló helyzetét. A pedagógus fejlesztheti az
önállóság iránti igényt, főként az önkiszolgálás terén, a működő érzékszerveket fokozottan
kihasználtatja, akarati tulajdonságokat erősíti, kapcsolatépítésben segíti, az önbizalom
és az önkritika képességét erősíti látássérült tanítványában.
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A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai
fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés,
melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást
erősítve fejlődnek.
Az anyanyelvi tárgyak tanítása során igyekszünk sok mondókát, gyermekverset tanítani,
mozgással, ritmizálással kisérve.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt
feladatai
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása a fogyatékosság típusának
megfelelő szakos gyógypedagógus bevonásával történik. A nevelésükhöz biztosított
feltételek:
-

a

fogyatékosság

típusának

és

súlyosságának

megfelelő

gyógypedagógiai tanár/terapeuta foglalkoztatása,
-

speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,

-

a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások
biztosítása,

-

egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a szakértői
véleménynek megfelelően,

-

hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tanagyának elsajátíttatására.

A nagyothalló tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai
A nagyothalló tanulók gyógypedagógiai rehabilitációja, reedukációja logopédus, utazó
szurdopedagógus bevonásával történik Az iskolai fejlesztés kiemelt feladata a beszédhallás
fejlesztése, beszéd észlelés és megértés, szókincs fejlesztése, beszéd érthetőségének
fejlesztése.
Fontos, hogy a nagyothalló gyermek padjának elhelyezése az osztályteremben olyan módon
történjen, hogy a frontális munka során a pedagógushoz minél közelebb legyen, azaz elöl
üljön.
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A pedagógus győződjön meg róla, hogy a nagyothalló gyermek megértette a csoportnak
szóló utasítást, ha kell ismételje meg a gyermek számára. Differenciált foglalkoztatás,
csoportos és páros munka során is segítse a gyermek munkáját, üljön mellé, álljon mellette.
Mindig közelről, szemkontaktust felvéve, érhetően, helyesen artikulálva beszéljen hozzá.
A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai
A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy
a sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni.
A képességek tervszerű fejlesztésnek az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan kell
történnie annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a
helyüket a környezetükben, a társadalomban.
Mindig szem előtt kell tartani az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló
állapotának megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő
mozgás- és életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó).
A mozgássérült tanulók integrált oktatása során törekszünk:
- egészséges énkép és önbizalom kialakítására,
- a kudarctűrő képességük növelésére,
- önállóságra nevelésükre.
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi
károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt
igénylő feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd
elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni.
A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során
figyelembe kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát,
értelmi képességeit és fizikai adottságait is.
A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű
segédeszközök igénybevétele segíti
- a mozgásbiztonságot,
- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát,
- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó
tevékenységeket.

96

SNI esetében folyamatos továbbhaladás, egyéni fejlesztési terv, biztosítjuk a tantárgyi
felmentéseket, könnyítéseket.
Amennyiben a gyermek nem érte el a következő osztályfokba lépéshez szükséges szintet és
a gyermek elsős, akkor az első osztályban töltött tanulmánya előkészítő jellegűnek
számíthat. Részére biztosított, hogy két év alatt végezze el az első osztályt. A szülővel való
konzultáció során mindig feltárjuk a gyermek további fejlődésének véleményünk szerint
leghatékonyabb útját.
A szülő - írásban benyújtott kérelme alapján –közös döntéssel biztosítjuk az osztályismétlés
lehetőségét is.
Az értékelés alóli felmentés lehetőségét a mindenkori érvényben levő Köznevelési Törvény
értelmében biztosítjuk.

Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése
Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása,
egymás

munkájának

elismerése,

a

hibák

kíméletes,

javító

szándékkal

történő

megfogalmazása. A tévedések megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák
elfogadása, a tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja,
mentesíti a gyerekeket a szorongástól.
A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét.
Ugyanakkor az elért teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott
gyermek aktuális teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a
munka, a feladat elvégzése érdekében.
Elvünk, hogy az értékelés
- ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,
- számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit
fejlődött,
- tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.
Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész
személyiségének fejlődésére koncentrálnak.
A szöveges értékelés:
- fejlesztőközpontú, megerősítő, korrigáló,
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- összhangban a NAT-tal, a pedagógiai programmal, a helyi tantervvel,
- rendszeres és folyamatos,
- személyre szóló, ösztönző, közérthető,
- tartalmazza a továbblépés útját is,
- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.

Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az SNI tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának
formáit és módjait részképesség zavaraikhoz igazítjuk. Az olvasási-írási nehézségekkel
küzdő gyermekek számára biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő
kiváltását, illetve e gyermekeink számára célzottan több megszólalási lehetőséget adunk
nemcsak a számonkérés, hanem a gyakorlás során is.
Az írásbeli beszámoltatás során hosszabb időt biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére,
valamint indokolt esetben mi olvassuk fel a feladatlap utasításait (pl. környezetismeret,
nyelvtan, matematika) a gyermek számára. A részképesség zavarokkal küzdő, s emiatt
görcsös, szorongó gyermeknek lehetőséget nyújtunk az egyéni helyzetben, nem az
osztályközösség előtt történő számonkérésekre is.
A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek a speciális segédeszközöket (korongok,
pálcikák, számtábla) a dolgozatok során is használhatják
Az iskolai számonkérések során a témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban
tesszük lehetővé gyermekeinknek, hogy tudásukról röpdolgozatok, szóbeli feleletek (egyegy lecke anyagából) formájában is számot adjanak.
A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének rendszere az SNI tanulók
esetében
Az értékelésnél figyelembe vesszük az elsődlegesen ill. másodlagosan kialakult
magatartási, szocializációs problémákat. A gyermekek számára apró lépésekre lebontva
teljesíthető szabályokat állítunk fel az adott csoport fejlettségi szintjének megfelelően.
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A szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest nyújtott
teljesítményét, a tanuláshoz való viszonyát, a foglakozásokon tanúsított aktivitását,
önkéntes feladatvállalásait és azok teljesítését.
A közösségfejlesztés fontos feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres
integrálása szempontjából
- A kiscsoportok együttműködésének megszervezése, személyiségformáló hatásának
(önzetlenség,

barátság,

segítségnyújtás,

lelkiismeretesség,

áldozatkészség)

hasznosítása, továbbfejlesztése.
- Az alkalmazkodás, beilleszkedés, a társakkal történő együttműködés, a közösségben
vállalható szerep megtalálásának segítése, a kollektivitás fejlesztése.
- A tanulók társas, rokonszenvi, közösségi kapcsolatainak alakítása, továbbfejlesztése.
- Az önbizalom, önnevelés igényének felkeltése, a kezdeményezőképesség fejlesztése.
- A magányos gyermekek bevonása a közös tevékenységekbe, beilleszkedésük segítése.

18. 13. 5 A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló pedagógiai
tevékenységek
Szoros kapcsolat kialakítása az óvodával azért, hogy az onnan beiskolázásra kerülő
gyermekek kialakulóban lévő személyiségét megismerhessük, és a magatartási,
beilleszkedési zavarokra utaló jelek alapján megfelelő, fejlesztő módon fordulhassanak
pedagógusaink feléjük.
Erősíteni kell a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal annak érdekében, hogy a
felmerülő magatartási és beilleszkedési zavarok szakszerű megállapítása után megfelelő
iránymutatást kapjunk a tanulók megtámogatásához.
Lehetőség szerint iskolapszichológus alkalmazása a zavarok korai felismerése és szakszerű
korrigálása érdekében.
Rendszeres kapcsolat kialakítása a kerület Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében,
hogy a családban generálódó beilleszkedési- és magatartási zavarok csökkentését,
megelőzését a szolgálat életvezetési tanácsokkal segíthesse.
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Napköziotthoni nevelés, melynek során a tanulók elsajátíthatják az olyan magatartási
formákat, melyek a szabadidő korrekt eltöltését, a közösségi kapcsolatok normalizálását
segítik.
Családlátogatások annak érdekében, hogy a családokban felmerülő nevelési gondok
megoldásában a pedagógus megsegíthesse a szülőket.
Az iskolánkba integrált gyermekek tanulási zavarához gyakran társul beilleszkedési és
magatartási zavar. Ennek lehet elsődlegesen organikus oka, mint például az idegrendszer
gátló és serkentő hatásai egyensúlyának megbomlása miatt létrejövő hiperaktivitás
esetében. Sokszor azonban a magatartási és beilleszkedési zavar másodlagosan keletkezik,
a részképesség-gyengeségek talaján létrejövő tanulási zavarokra épülve. Gyakran
tapasztalni, hogy a gyermek problémáinak gyökerét nem ismerik fel időben, sorozatos
kudarcok érik az iskolában s emiatt gyakran otthon is, s végül valóban nem képes sehová
sem beilleszkedni, ami súlyos esetben devianciához vezethet. Kiemelkedően fontos a
szerepe a korai felismerésnek és segítségnyújtásnak, hogy ez az előbb felvázolt rossz kör,
ez az önbeteljesítő jóslat ne lépjen működésbe. Iskolánk szakemberei ezért a
magatartászavaros gyermek korai felfedezését és szakemberhez irányítását is fontos
feladatuknak tartják.

18. 14 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása

18. 14. 1. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
o Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős
egyéni fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.
o Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
o tanulás tevékenységeibe.
o Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
o Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció,
a ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
o Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
100

o Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és
tanulásszervezési folyamatokat.
o Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés
képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a
társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
o A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az
életkori jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és
az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását.
o Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a
szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési
folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket.
18. 14. 2 A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
o Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
o Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi
alapozását, helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.
o Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető
képességek, készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és
az önművelés alapozását.
o Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
o A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető
feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a
már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése.
o Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
o Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.
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18. 15 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
Ennek alapján
- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:


a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,



iskolai sportkörben való sportolással,



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

18. 16 A tanulók fizikai állapotának mérése
18. 16. 1 A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik
el a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt röviden: NETFIT alapján történik. )
18. 16. 2 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő
könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
18. 17 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból
hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük,
amely biztosíthatja iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében:
-

kulcskompetenciák fejlesztését,
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-

az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a
digitális tananyagok felhasználásának elősegítését,

-

méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,

-

a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,

-

tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,

-

a differenciáló módszerek alkalmazását,

-

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelését,

-

a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,

-

környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,

-

egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,

-

hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,

-

a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon,

-

a tanulási attitűd pozitív átformálását,

-

a továbbtanulás támogatását,

-

személyiségfejlesztést és közösségépítést,

-

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,

-

partnerközpontú nevelést.
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19. A PEDAGÓGIAI PROGRAM
ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
I. A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2017. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2017. szeptember 1.
napjától 2021. augusztus 31. napjáig – szól.

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

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.

2. A 2017-2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.

III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola igazgatója;

-

a nevelőtestület bármely tagja;

-

a nevelők szakmai munkaközösségei;

-

a szülői munkaközösség;

-

az iskola fenntartója.

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
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3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó egyetértését.
4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.gorgetegiskola.freewb.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
•

az iskola honlapján;

•

az iskola fenntartójánál;

•

az iskola irattárában;

•

a könyvtárában;

•

az iskola nevelői szobájában;

•

az iskola igazgatójánál;

•

az iskola igazgatóhelyettesénél.
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