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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

A Hatvani Kossuth Lajos Általános iskola céljai
Olyan gyerekek nevelése, akik kötődnek városukhoz és a világban is jól tájékozódnak.
Érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal
együttműködők.
Tanítványainkat arra kívánjuk felkészíteni, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a
társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni, amely
számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik kielégítésére,
személyiségük kiteljesítésére.

„A jövő reménységének bölcsője: az iskola.”
(Kossuth Lajos)
A társadalom, az iskola, a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett,
az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt sok
változáson ment keresztül, de egy dolog soha nem változott; a Kossuthban dolgozó
pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a nálunk felcseperedő diákoknak.
Iskolánk sajátosságai
 „Tradicionális” nevelés-oktatás
 Emelt szintű nyelvoktatás 3-8. osztályig
 Hagyományokon alapuló, kompetencia alapú tudás megszerzésére irányuló,
tehetséggondozó, személyiségfejlesztő iskola
 Az emeltszintű nyelvoktatás révén tanulóink képesek sikeres alapfokú nyelvvizsgát tenni

Iskolánkban folyó nyelvoktatás kiemelt szerepe
Az idegen nyelvek oktatásának célja:
 az idegen nyelvi kommunikáció készségeinek kialakítása
 a célnyelvek országainak kulturális, történelmi, irodalmi, földrajzi, művészettörténeti,
kulináris, stb. jellegzetességeinek megismertetése
 alapfokú, középfokú nyelvvizsgákra felkészítés
 sikeres középiskolai felvételi vizsgákra való felkészítés
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Az idegen nyelvek oktatásának szintjei:
 Az 1. és a 2. évfolyamon a tanulók idegen nyelvi előkészítőre járhatnak szabadon
választott, délutáni foglalkozásként, a napközis foglalkozások ideje alatt.
 Az idegen nyelvi oktatás a 3. évfolyamon heti 2 órában zajlik, tanítói javaslat, szülői
kérés esetén
 A 4. évfolyamtól csoportbontásban normál és emelt szinten történik:
 normál szinten heti 3,
 emelt szinten heti 4 órában
 5. évfolyamon, normál szinten heti 3, emelt szinten heti 4,5 óra
 6. évfolyamtól normál szinten heti 3, emelt szinten heti 5 óra.
 A nyelvi csoportok átjárhatóak: igény vagy szaktanári javaslat szerint a szülőkkel
egyeztetve a tanulók átkerülhetnek az egyik szintről a másikra.
Az idegen nyelvek oktatásának tanórán kívüli lehetőségei:
 angol és német nyelvterületekre csoportos tanulmányutak szervezése;
 Tehetséggondozó, nyelvvizsga- előkészítő és felvételi előkészítő szakkörök
működtetése
Az idegen nyelvek oktatásának tárgyi feltételei:
 Az eredményes nyelvoktatást jól felszerelt tantermek segítik, CD- lejátszókkal, laptopprojektorral, interaktív táblával, interaktív tananyagokkal, könnyített olvasmányokkal,
szótárakkal, variálható trapézasztalokkal.
1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok egymásra épülnek.
A kulcskompetenciák fejlesztése, a célok eléréséhez vállalt feladatok
A kulcskompetenciák fejlesztését a NAT (Nemzeti Alaptanterv) erre vonatkozó előírásai és
tartalmai szerint végezzük.
Fontosnak tartjuk, hogy mindazok az eszközök és eljárások, amelyeket alkalmazunk,
megfeleljenek a gyerekek életkori sajátosságainak, érzelmi, értelmi, közösségi,
gondolkodásbeli érettségüknek, biztosítsák a tanulók számára a tapasztalatszerzés örömét.
Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni
szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi
élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud
fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő
4

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés
és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt.
Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és
értelmezésére.
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott
szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a
szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű
szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és
értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom
műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható
és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes
rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb
szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában,
törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges
interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés
nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli
kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő
dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek.
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése
mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi
kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a
tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb
mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi
szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan,
világosan beszél és segítőkész.
Matematikai gondolkodási kompetencia
A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben
és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű
méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult
matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud
fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét,
felismer egyszerű logikai kapcsolatokat.
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben
egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati
összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására.
Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek
összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű
algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján
az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok
megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.
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Természettudományos és technikai kompetencia
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése
iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket
végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon
használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását,
a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és
törekszik a helyes magatartásminták követésére.
A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb
technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza
az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és
megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja.
Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban
alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység
környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket
körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos
gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghozatalára.
Digitális kompetencia
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik
az IKT-eszközök irányított használatára (pl képek, információk keresésére, rövid szöveg
létrehozására, továbbítására).
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető
számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a
tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb
biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által
biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A
megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani
prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi
portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus
kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó
tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz.
Személyes és társas kapcsolati kompetencia
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés
kialakulásához.
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére,
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az
állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az
iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa
választott közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez
kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek
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egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat.
Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes
elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok
megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az
Európához való tartozás tudata.
Munkavállalói, vállalkozói kompetencia
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl.
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle
út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy
felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes
előre látni cselekedetei egyes kockázatait.
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és - esetenként
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és
kitartó.
Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását,
elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra,
ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos
improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt,
elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző
művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával.
Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és
mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló
ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában,
alakításában is.
A tanulás kompetenciái
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás
iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel
képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a
sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri
szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.
Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére.
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni,
olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan
tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes
a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A
tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit,
egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy
saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot,
információt, támogatást kérjen.
7
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Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és
azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük
kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra, és a
majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészítésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi
lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat
felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása
támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését,
mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, korrupció elleni fellépés, türelem, megértés, az
elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a
képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt
életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve
ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi
civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről, és az ezeket kezelő nemzetközi
együttműködési formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a
tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében
biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló
mérlegelő gondolkodás, az emlékezőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az
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önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják
a tanulók tevékeny részvételére épülő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló
, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló
kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak
kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni,
hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés
képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az
oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra
támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást
igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat
maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi
élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakításához.
A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb
és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a
harmonikus családi minták közvetítése, a családi minták közvetítése, a családi közösségek
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és a fiataloknak
a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő
konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakoztatását segítő nevelést-oktatást: célul
tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és – megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos,
felelős állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan, és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a
természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az
intézményeknek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek
és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a
szükséges erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok
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sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a
tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményének lehetőség szerinti
növelése és a tudás minőségének értékelése
Tradícióink:
 erkölcsi normák betartása,
 tudás fontossága,
 szabályokhoz való alkalmazkodás képessége,
 közösség összetartó ereje,
 hagyományok tisztelete,
 idegen nyelv tanulásának kiemelt szerepe,
 tanulmányi versenyek
Mindezek olyan értékrendet képviselnek, melynek elsajátításával, azonosulásával, a
társadalmi elvárásoknak megfelelő felnőttekké válnak diákjaink.
Nagy hagyománya van a tehetséges gyerekek képességeinek kibontakoztatásának is, tanórán
kívüli keretekben, versenyekre való felkészítéssel.
Az idegen nyelv emelt szintű oktatása, a különböző kultúrák közötti információcserét
alkalmazni tudó képesség fontosságának felel meg. Ma már alapfeltétel, hogy az Európai
Unióban munkát vállaló szakember idegen nyelvi tudása olyan legyen, hogy azt eszközként
alkalmazni tudja.
Iskolánkban legfontosabb érték a tudás, melynek megszerzése olyan pedagógiai munkát
feltételez, amelyben a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll
a középpontban.
A fejlesztési feladatok az iskola valamennyi tevékenységét áthatják, elősegítik a tantárgyközi
kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét.

A tanulóink személyiségének fejlesztésekor a következő feladatcsoportokat vállalja fel az
iskola nevelőtestülete:
 szükségletek fejlesztése,
 érzelmek nevelése,
 érdeklődés fejlesztése,
 képességek fejlesztése,
 magatartás befolyásolása,
 akarat nevelése,
 jellem nevelése,
 attitűdök befolyásolása,
 kreatív társadalmi létre, igazságosságra, demokráciára nevelés,
 az egyéni tudat és a tudatosság fejlesztése.
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Célunk, hogy nevelésünk és oktatásunk kielégítse a gyermekek egyéni szükségleteit, s
ugyanakkor elősegítsük a magasabb rendszerű szükségletek kialakítását. Az aktív tanulással a
tanulóknak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozzuk. A tanulási
tevékenység legfőbb céljának olyan tanulói kompetenciák fejlesztését tekintjük, amelyek
lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A
tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítjük a tanulót a tanulási eredmények által
kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.
Lehetőség szerint kihasználjuk a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált
egyéni munka adta lehetőségeket. Segítjük a párban vagy csoportban végzett felfedező,
tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást.
Pedagógusaink a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló
szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segítik. Az aktív
tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé tesszük iskolán kívüli szakemberek
bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását
(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). Pedagógusaink együttműködnek más
tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon
vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események,
tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő,
illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. Az aktív tanulás segítése tanulóink
tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához
igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik.
A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazásával segítjük a tanulás-tanítás
folyamatát. A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai
tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége,
ezért különösen fontos számunkra, hogy pedagógusaink ismerjék és alkalmazzák azokat.
Olyan tanulási folyamatra törekszünk, amely nemcsak a pedagógus-diák együttműködést,
hanem ennek következtében a hagyományos tanulási folyamatot is jelentősen
megváltoztathatja, új típusú szerepben jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a
pedagógus. Intézményünk pedagógiai gyakorlatában és szemléletmódjában mindez
elfogadott.
E cél érdekében tervezett feladataink a személyiségfejlesztéssel összefüggésben:
 Biztosítjuk tanulóinknak a biztonságos, tiszta, egészséges, higiénikus környezetet,
melynek kialakításához, megőrzéséhez és fejlesztéséhez az ő aktív részvételükre is
számítunk.
 Törekszünk, hogy nevelésünk során az igényes környezetkultúrára való érzéküket
kialakítsuk, továbbfejlesszük.
 Munkakultúrára neveljük, szoktatjuk őket.
 Reális önismeret kialakítására késztetjük őket.
 Biztosítjuk az életkori sajátosságoknak megfelelő játékigény és játékszükséglet
kialakítását, és gyakorlását.
 Tiszteletben tartjuk a gyermeki személyiséget.

12

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
 Bevonjuk őket a saját iskolai életük megszervezésébe.
Fő célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket az iskolában: a bevezető, a kezdő, az
alapozó, és a fejlesztő pedagógiai szakaszban az életkori sajátosságoknak megfelelő
hangsúlyeltolódással.
Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok:
 a megismerési vágy
 a felfedezési vágy
 a játékszeretet és alkotásvágy
 a tapasztalati és értelmező tanulás
 a kognitív képességek
 a gondolkodási műveletek
 a megismerési készség
 a tanulási képességek fejlesztése
A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:
 a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése
 az együttműködés fejlesztése
 egyéni szociális értékrend fejlesztése
 szociális attitűdök és szociális meggyőződések fejlesztése
 szociális kommunikáció és érdekérvényesítés fejlesztése
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:
 az egészséges életmód megismertetése a tanulókkal
 a tanulói önértékelés rendszeressé válása munka is
 az egyéni tudat, az éntudat fejlődésének segítése
A tanulók erkölcsi nevelése terén elvégzendő feladatok:
 alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása
A tanulók értelmi nevelése terén elvégzendő feladatok:
 értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése – a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása
A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése terén elvégzendő feladatok:
 az emberi együttélés szabályainak megismertetése
 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása
 az együttműködési készség kialakítása
 a kulturált magatartás és kommunikációs készség elsajátítása
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1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom,
amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket
hangsúlyozza.
Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát
magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az
egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit.
Egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját
egészségüket felügyeljék és javítsák.

Feladataink a 20/2012.VIII.31. EMMI rendelet alapján
Mindennapos működésünkben kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra,
amelyek az
 egészséges táplálkozás
 a mindennapos testnevelés, testmozgás
 a testi és lelki egészség fejlesztése
 a bántalmazás és az erőszak megelőzése
 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
 a személyes higiéné
területére terjednek ki.
Az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál együttműködünk:
 az iskolapszichológussal
 az iskola-egészségügyi szolgálattal (védőnő, iskolaorvos)
Az iskolai védőnő és az iskolapszichológus minden tanévben munkatervet készít,
melynek alapján részt vesz egészségfejlesztési programunkban.
Egyéb veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében, együttműködünk a:
 Szivárvány Szociális Szolgálattal
 Gyámhatósággal
 Pedagógiai Szakszolgálattal
 Városi Rendőrkapitányság-iskolarendőr

14

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
Gyermekvédelmi felelősünk figyelemmel kíséri tanulóinkat.
együttműködve részt vesz családlátogatásokon, esetkonferenciákon.

Az

osztályfőnökökkel

A lelki egészségfejlesztés célja:
 elősegítjük a tanulók kiegyensúlyozott pszichés fejlődését
 támogassuk a környezethez való alkalmazkodást: felkészítsük a környezetből érkező
ártalmas hatások elleni védekezésre
 megelőzzük az agressziót
Az iskolapszichológus közösségfelméréseket, beilleszkedés-vizsgálatokat, életmóddal,
mentálhigiénével kapcsolatos méréseket végez.
Önismereti és gyermek-pszichodráma csoportokat működtet, valamint zenés relaxációs
foglalkozásokat tart.
Segít az egyéni és osztályszintű problémák együttes megoldásában.
Az iskolai védőnő felméri a tanulók egészségi állapotát. Javaslatot tesz további vizsgálatokra.
Tisztasági vizsgálatokat végez.
Részt vesz az egészségnevelésben: tanácsadás (fogápolás, tisztálkodás)

1.3.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia, egészségtan, technika, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul
meg.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 a tanulók tisztában legyenek a vészhelyzetek kezelésének három fő elemével:
felismerés, segélykérés, elsősegélynyújtás
 legyenek ismereteik az iskolában, kiránduláson előfordulható sérülésekről
 legyenek ismereteik arról, mi a teendő akkor, ha társuk valamilyen allergiás tünetet
mutat
 életkornak megfelelően ismerjenek egyszerűbb sérülés ellátási technikákat
 ismerjék a segélykérés lépéseit, eszközeit
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:


oktató filmek, szituációs játékok, egészségügyi doboz tartalmának megismerése,
használata, vérnyomásmérő használat a sebek, törések, ficamok ellátásának
modellezése
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának színterei:
Életkortól függően, napközis foglalkozásokon, tanórán, szakköri formában.
Alsó tagozaton félévente két-két foglalkozás a védőnő irányításával. A környezetismeret
tananyag ide vonatkozó részeinél is fokozottan figyelünk az alapismeretek elsajátíttatására.
Felső tagozaton a biológia és egészségtan tantárgy keretében, de érdeklődő tanulóknak, a
védőnő is tart foglalkozásokat.
1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése,
felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el
a közösségtől, a közösségi neveléstől.
A kortárs csoport:
 lehetőséget ad az én-érvényesítésre,
 biztosítja a valakihez tartozás érzését,
 emocionális biztonságot nyújt.
Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekhez, ez lehetővé teszi az azokon
keresztül közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. Ezért is
alapvető feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és
irányítása.
A család
A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beleszületik. A család meghatározza,
formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális
kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni,
formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is.

Az iskolai közösség
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség
jelenti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az
osztályfőnökre, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket,
rendezvényeket szervező tanárokra.
Az osztályközösség
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális
tényezőkön irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a
betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához.
A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező
szűrővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek
számára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés,
amelynek iskolánkban a különböző szervezeti formái vannak.
Az
osztályközösség
szokásokkal,
szemléletmóddal
rendelkező
tanulók
közössége, ahol az életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe
a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az
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osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a
tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira.
Az osztályközösség feladata:








valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
az egyéni értékek felismerése,
egymás tiszteletben tartása,
egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
a másság elfogadása, a tolerancia,
társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
Törekedjünk arra, hogy minden tanuló:
 ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben
való harmonikus kapcsolatos kialakításához elengedhetetlenek,
 megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk
nagy múltú értékeit,
 sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.
 legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a
másság iránt, becsülje meg ezeket.
 valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
 legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az
élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.
 váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
 kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére
törekvés váljon meghatározóvá.
 szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén.
 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni.
 tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén
szabatosan kommunikálni.
 az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket
hozni, egészséges életvitelt kialakítani.
 ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit
és ezek elkerülésének módjait.
 kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzéséhez.
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 tanuljon meg tanulni.
 tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet.
 tegyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére.
 tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.
 a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon
segítik.

A tananyag elsajátítása:
 segítse a tanulók kezdeményezéseit,
 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez,
 a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a
természeti és társadalmi környezettel,
 biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának/fejlesztésének
segítésére,
 alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet,
 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására,
késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre,
 tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére és elemi szintű értékelésére,
 az ismeretszerzés során alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely
elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és
a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését,
 alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségén alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv,
 irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és –
képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában,
 fejlessze ki a tanulóban az információs rendszerben való eligazodás, valamint annak
kritikai módon való használatának képességét,
 adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség
megőrzésére,
 és személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak,
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi
állapotát javítják,
 fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást,
 irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi
életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre,
 a tanulás során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvétartozás és az
egymásért való felelősség érzését.
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
Az iskolai élet sokszínű. Minden rendezvényünk a közösséget erősíti.
Úgy rendezzük meg ezeket az eseményeket, hogy minden tanulónk megtalálja az őt
érdeklő és érintő programban a közösséghez való tartozás örömteli érzését.
1.4.2.1. Boldogság óra
A 2018/2019-es tanévtől Boldogság órák megtartása kerül bevezetésre.
Célja: a gyerekek pozitív hozzáállásának fejlesztése, megfelelő viselkedési formák
elsajátítása, kommunikációs képességük és problémamegoldó készségük fejlesztése,
önbizalmuk erősítése, társas kapcsolatok ápolása.
A Boldogság órák heti egyszer, legalább 1 tanórán valósulnak meg.
1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a
tanulók a pedagógus irányítóval (vagy pedagógus közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek
megfelelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket.
A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos
tevékenységéhez viszont szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja
tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak
az ügyek megvitatására, határozathozatalra.
Fő célkitűzései iskolánkban:
 A meglévő hagyományok megőrzése, újak megalapozása
 A diákok jogainak védelme
 Rendezvények szervezése öntevékeny módon
 Színvonalas szabadidős programok szervezése
 Az iskolai rendezvények lebonyolításában önálló szerepvállalás

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai
A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett
foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni
problémáihoz és hatása nem csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más
területeire is. A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre
kell építeni.

Feladat:
 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel valamint a tevékenységet
segítő külső szakemberekkel,
 olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük
által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket,

19

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése,
 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem
fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés
megalapozása/fejlesztése,
 a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra
való építés
 a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára
építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós
aktivitásra ösztönözzön,
 olyan erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során
csodálkozva fedezhetik fel önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés,
türelem szándékát és képességét, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést,
 olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú
elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére valamint hatással vannak
a pozitív töltésű életmód kialakítására.
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1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások rendszere.
A szabadon tervezhető órakeret terhére szervezett foglalkozások:
 egyéni fejlesztő foglalkozások
 a napközis foglalkozások
 tanulószobai foglalkozások
 az iskolai sportkör
A „kötetlen” tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestületünk döntött:
 a tanulói (szülői) igények ismeretében
 a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve
 az anyagi lehetőségek figyelembevételével


a tanulói leterheltséget mérlegelve alakítottuk ki ezek komplex rendszerét.

Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái
Hagyományőrző tevékenységek
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: 1848. március 15-e, 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1920. június 4-e
évfordulóján, karácsonykor, farsangkor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor
 Fontos feladat az iskola névadójának, emlékének ápolása.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Fontos, hogy:
 matematikából és magyarból gyenge teljesítményt nyújtó, illetve az idegen nyelvet
normál tanterv szerint tanuló diákok tanórai kereteken belül képességfejlesztő órákon
vesznek részt a belső gondozói órák terhére
 az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását
az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások
segítsék
 a további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanévben az iskola
nevelőtestületének kell döntenie
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Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások
A szülők igényei alapján napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezünk.
Iskolánk szerves része a napközi otthon, ahol elsődlegesen nevelési feladatok hárulnak a
pedagógusokra, hiszen a szülők egyre kevesebb időt tudnak gyermekeikkel tölteni, ezért
sokkal több feladat jut az iskolára és ezen belül a napközire. Ezért fontos feladatunk, hogy
szervezett formában biztosítsuk a nyugodt tanuláshoz, a szabadidő változatos eltöltéséhez
szükséges feltételeket. A napköziben folyó foglalkozások a délelőtti munka folytatása és
fontos kiegészítése.
Bár szükségesek bizonyos mértékben a kötöttségek, arra törekszünk, hogy ne
kényszerűségnek érezzék a gyerekek a napközit.
Az iskola teret ad különböző programoknak, melyekből a gyerekek szabadon választhatnak:
 iskolai sportkör, futball, kézilabda, atlétika, korfball, szivacskézilabda
 szakkörök (rajz, informatika, tehetséggondozó, természetjáró, idegen nyelvi,
középiskolai felvételi felkészítő, énekkar, történelem, labdajáték)
 könyvtári foglalkozások
A napközi egyik legfontosabb feladata az otthoni felkészülés segítése, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése, a közösségi élet színtereinek biztosítása, a társadalmi
szocializáció.
A nevelő feladatai a napközi otthonban:






Ellenőrizze, javítsa a hibákat,
Kérje számon a szóbeli házi feladatokat,
Gyakoroltassa az éppen aktuális feladatokat,
Segítse a gyengébb tanulók felzárkózását,
Rendszeresen tájékoztassa a szülőket és a tanítókat

Rendkívüli közösségformáló ereje van a jól működő felelősi rendszernek valamint az
elvégzett munka értékelésének.
Mivel a gyerekek mindennapjaik nagy részét az iskolában töltik, az otthon töltött idő
kevés, ezért az intézményes nevelésnek az eddiginél nagyobb részt kell vállalnia a megfelelő
higiéniai, testápolási, étkezési és a test épségének megőrzéséhez nélkülözhetetlen, valamint a
közlekedési és balesetvédelmi szokások fejlesztésében. Ezért fontos a napirend, amely nem
csak a gyerekek pillanatnyi egészséges fejlesztését szolgálja, hanem megalapozza az
egészséges életmód későbbi felnőtt szokásait is.
A napköziben biztosítani kell a 1-1,5 óra levegőzést. Ennek az időnek egy részét
kitölthetjük fejlesztő mozgással, mozgásos játékokkal, sétával, másik részében szabad játékot
kell biztosítani a gyerekeknek. Így biztosíthatjuk a szellemi frissesség, befogadóképesség
megőrzéséhez elengedhetetlenül fontos aktív pihenést.
A kulturált életmódra nevelés sokrétű terület. A napköziben talán több lehetőség
kínálkozik ennek fejlesztésére, mint a délelőtti tanítás során. Megtanítjuk a gyerekeket
csoporttársaikkal, tanáraikkal, felnőttekkel szembeni tiszteletadó, segítőkész, kulturált
magatartásra.
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Fontos feladata a napközinek a kulturált étkezés elsajátítása, valamint hogy rendet
hagyjanak maguk után az ebédlőben. Váljon készséggé az étkezés előtti kézmosás, ebédjüket
csendben fogyasszák el!
A napközis csoportok programjai
 játékfoglalkozás
 munkafoglalkozás (rajz, origami, stb.)
 sportvetélkedők, sorversenyek, foci, egyéb labdajátékok,
 kulturális foglalkozás (meseolvasás, bábozás, zenehallgatás, videózás,stb.)
 séták játszótérre, városunk ünnepségeire
 könyvtárlátogatás (kölcsönzés, könyvtári játékok)
 múzeum, kiállítás
A napközi szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt folyó pedagógiai
munkához. A napközi speciális feladata a tanulás tanítása, a mentálhigiénés szokások ápolása,
fejlesztése. A sokszínű szabadidős tevékenység magában foglalja a játszóházat,
sportversenyeket, múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. A napközi és a tanulószoba
fontos színtere a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak.
A színvonalas oktató és nevelő munka megtartásához a csoportok kialakításánál
figyelembe kell venni, hogy egy napközis csoport egy osztályból szerveződjön.
Tanulószobai foglalkozás
A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos gyerekek számára
biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek leküzdését.
Versenyek, vetélkedők
A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti
stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente/stb. rendszeresen kerülnek
megszervezésre.
Iskolánk az országos Alapműveleti matematika verseny megyei rendezője.
A legtehetségesebb tanulók városi, megyei és országos tanulmányi, művészeti versenyeken
is részt vesznek.
A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle
versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Iskolánk megyei és területi szintű versenyeknek ad otthont:
 Lotz János helyesírási és nyelvhelyességi verseny
 Bolyai János matematika csapatverseny
 Alapműveleti matematika csapatverseny
 Német szépkiejtési verseny
 Le’s Speak English! angol verseny
 Hevesy György kémiaverseny
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Tanulmányi kirándulások
Nevelőink a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek.
A 7. évfolyamosok sikeres pályázat esetében a Határtalanul program keretében határon túli
kiránduláson vesznek részt.
Erdei iskola
Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola
falain kívül, a lehetőségek- szülői támogatás- fennállása esetén.
Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások.
Ezeknek a programoknak a megvalósítása minden esetben szülői igényre és
támogatásra épül.
Egyéb szabadidős foglalkozások
A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja
a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi
helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások,
táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.).
Az 2017/2018-as és a 2018/2019-es tanévben bekapcsolódtunk az EFOP-3.3.5-17.2017.00009
azonosítószámú, "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása" című projektbe.
Iskolai könyvtár
Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését
szolgálja. Könyvtári foglalkozás szervezhető az iskolai könyvtárban, a városi könyvtárban is
tanórán és tanórán kívül. A könyvtári tevékenységeket a könyvtári SZMSZ foglalja egységbe.
Az iskolai könyvtár a nevelés, oktatás színteréül szolgál. Segíti a mindennapi munkát,
programjaival színesíti a tanulók művelődési, szabadidő eltöltési lehetőségeit.
Az iskola könyvtárának gyűjteményét a Pedagógiai Programnak megfelelően a
pedagógusok és a tanulók igényeinek figyelembe vételével kell fejleszteni.
20/2012. ( VIII.31.) EMMI r. 167.§ (1)
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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.
Hit-és erkölcstan/etika

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 35. §
rendelkezései alapján az érintett állami általános iskolákban a 2013/2014-es tanévtől
meg kell szervezni az erkölcstan oktatást, illetve a helyette választható hit- és
erkölcstan oktatást. A tanügyi dokumentumokban minden esetben az „Erkölcstan/Hités erkölcstan” megnevezést kell használni. Így ezek a dokumentumok nem fognak
információt adni arról, hogy az adott tanuló erkölcstan vagy helyette választott,
egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstant tanult-e. A világnézet hivatalos
és nyilvános dokumentumban történő rögzítésére nem kerül sor.
A 2017/2018-as tanévtől a megnevezés Etika/ Hit-és erkölcstanra változott.
Megkülönböztetés továbbra sem alkalmazható.
2. Rendelet szabályozza, hogy az intézményvezető hogyan és meddig köteles biztosítani
az egyházak bemutatkozásának lehetőségét, a szülő hogyan és mikor választhat a hités erkölcstanoktatás között, miként változtathatja meg a döntését, hogyan történik a
hit- és erkölcstan értékelése, valamint azt is, hogyan kell a csoportokat megszervezni.
Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi
személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára etika
oktatást szervez.
3. Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló
nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és
az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. A
beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben
vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek –igénye esetén –
hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. az erkölcstan helyett
választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az
órarendben meghatározott időben kell megtartani. Amennyiben az egyházi jogi
személy az erkölcstan órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja
megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az
egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és
erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az
iskola épületén kívül tartja meg.
4. A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3)
bekezdésének vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai
programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban
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az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja. Amennyiben az egyházi jogi
személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az
iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről
gondoskodni.”
A 2011. évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről 3.§ és 35. § alapján:
Iskolánkban lehetővé tesszük, hogy a tanulók egyházi jogi személy által szervezett hit és
erkölcstanoktatásban vehessen részt.
Biztosítjuk a tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a
jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket.

Hagyományőrző tevékenységek a közösség erősítése érdekében

Az intézmény hagyományainak tiszteletben tartása, ápolása, valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az intézményi szintű rendezvények:
 Tanévnyitó
 Az aradi vértanúk napja
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 A pesti forradalom győzelmének évfordulója
 Trianoni Emléknap
 Ballagás
 Tanévzáró.
 Kossuth-tehetségnap
 Tanulmányi versenyek és vetélkedők
 Művészetek hete
 Egészséghét,
 Karácsonyi ünnep,
 Farsangi karnevál,
 Barkácsdélutánok,
 Nyári táborok /a szülők anyagi lehetőségeinek függvényében/
 Angol nyelvi táborok szervezése / a szülők anyagi lehetőségeinek függvényében/
 Iskolarádió működtetése

Tehetséges diákjaink eredményéről a médiában, iskolarádióban, iskolagyűlésen hírt adunk, a
legkiválóbbakat oklevéllel, plakettel jutalmazzuk a tanév végén.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos konkrét feladatokat továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, a szervezési felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk
meg.
























a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása (e-napló), az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése
különbözeti és osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor (félévente meghatározott
beosztással)
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre



Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákképviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását.
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Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

Az iskolapszichológus az oktatási nevelési folyamatban, a pedagógusokkal
együttműködve, végzi feladatait, melyeket a 20/2012.VII.31. EMMI rendelet határoz meg:
















segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő oktató munkához
egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek
beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő
intézkedésekben
kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi
kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit
megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció
vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségek megelőzése érdekében szükségesek
megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat
megszervezi az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka, a szexuális nevelés
segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az
erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat
megszervezi a krízistanácsadást a váratlan súlyos élethelyzetekben
a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a
pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az
ellátás kereteit.
szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a
gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével, valamint az érintett
gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő számára is
szükség esetén az iskolában pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadást szervez
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segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását,
kapcsolatot tart a környezetében működő óvodában, iskolában dolgozó
óvodapszichológussal, iskolapszichológussal,
együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal,
iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai
tevékenységgel érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb
egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában
iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az
oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai
Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel
együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai
szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában,

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Egyénre szabott tanulási lehetőségek
Iskolánk a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott
tanulási lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni.
Fontos alapelvünk, hogy a tanulók közti különbözőségeket a különféle környezeti feltételek és
az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása
eredményének tekintjük. E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési
célokat jelölünk ki, amelyek nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez,
hanem a tanulási környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez.
Ennek értelmében a képességtartományok mindkét határán - tehetség és fejlődési késés,
fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte - kihívást jelentő feladatok megtervezése
kívánatos. Iskolánk biztosítja a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelésoktatás során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhíti a hátrányok hatásait, optimális
esetben kiküszöböli azokat. (BGR-képességfejlesztés tanórai keretek között)
A differenciálást egyrészt az együttnevelés során a habilitációs, rehabilitációs szemlélet
érvényesülésével végezzük. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH,
HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani
eljárásokat alkalmazunk a különböző pedagógiai színtereken. Elősegítjük az integrációt,
illetve ennek magasabb szintjét, az inklúziót is annak érdekében, hogy a nevelési-oktatási
alapelveink és céljaink minden tanuló esetében megvalósulhassanak. A tehetséges tanulók
tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak iskolánkban, mivel az ő esetükben a
tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a megfelelően motiváló feladatokkal tudjuk
fenntartani. A tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban alkalmazzuk.
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Iskolánk 2012 márciusától regisztrált tehetségpont. 2013 szeptemberétől megkapta a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, amelyet 2019-től
ismét elnyertünk.
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Minden gyerek tehetséges valamiben. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt,
valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit.
A képesség- és tehetségfejlesztést az iskolába lépés pillanatában elkezdjük. Pedagógiailag
azonos esélyt biztosítunk mind a tehetséggondozásnak, mind a hátránykompenzálásnak.
Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos, egyéni
foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és
kibontakoztatására. A belső gondozói rendszerünk és az iskolapszichológus segíti feltárni
tehetséges diákjaink erősségeit és gyengeségeit. Iskolánkban a BGR lehetőségéből adódó
folyamatméréssel diagnosztizálni tudjuk a képességek eltérő fejlődését. Így lehetőség nyílik
arra is, hogy nyelvi, majd később a matematika területén előreugró gyerekeket emelt szintű
csoportban tudjuk fejleszteni.
A szaktárgyi tanulmányok terén külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló
feldolgozása, szakkörök, házi-, városi-, megyei regionális- és országos tantárgyi versenyek
biztosítják. Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel
kísérése. Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását.
A tehetség
Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen
tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes.
Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy
megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb
együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel
és szakemberekkel.
A tehetséggondozás szervezett formái:
 tanóra keretén belül
 tanórán kívüli tevékenységek
 iskolai pszichológus foglalkozásai
 belső gondozói rendszer
A tehetségkutatás, a tehetséggondozás célja:
 a korai felismerés,
 a tantárgyi követelményeket magasan túlteljesítő diákok számára az egyéni fejlesztés
színtereinek meghatározása,
 a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai
irányítás.
 továbbtanulás segítése megfelelő iskolatípusban
A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,
 tantárgyak emelt szintű oktatása idegen nyelvből (angol, német),
 csoportbontás a matematika oktatásában 7-8. évfolyamokon,
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az iskolai könyvtár használata.
továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül:











különböző szintű tanulmányi versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport,
kulturális, képzőművészeti) szervezése,
tehetséggondozó szakkörök működtetése,
tanulmányi kirándulások szervezése,
pályázatokon való részvétel,
nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások tartása,
énekkar,
iskolai sportkör szervezése különböző sportágakban
személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása,
a versenyzés etikájának megtanítása,
az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes,
multimédiás tanuló programok).

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program részei:
 Diagnosztizálás
 Egyéni felzárkóztató foglalkozás megszervezésének elvei és korlátai
 Tanórai differenciálás
 A program eredményességének elvei és korlátai
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek











az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
a nívócsoportos oktatás,
a belső gondozói órák terhére csoportos képességfejlesztés az idegen nyelvet 3 órában
tanulók számára, elsősorban az anyanyelvi és matematikai-logikai kompetenciák
fejlesztésének területén
az egyéni foglalkozások,
a felzárkóztató foglalkozások,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
a napközi otthon, tanulószoba,
továbbtanulás irányítása, segítése,
a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése.
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A tanulók felzárkóztatásának színterei:




a tanítási órákon differenciált foglalkozás tervezése
korrepetálások
fejlesztő pedagógusok által tartott foglalkozások

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
 Az érzékszervi, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar és a viselkedés
funkcióinak tartós és súlyos rendellenességéből fakadó hátrányok kompenzálása.
 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
Biztosítjuk a látássérült, hallássérült, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia problémákkal küzdő
tanulóink fejlesztését:
fejlesztő- és gyógypedagógus közreműködésével, egyéni fejlesztési tervek alapján.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók oktatásának, nevelésének, fejlesztésének
feladatai
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és
szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának,
képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
Iskolánkban integrált nevelést és oktatást valósítunk meg. Sikerkritériumnak a tanulók
beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladást tekintjük.
Ehhez az alábbiakat kell elérniük:
 pedagógusok, szülők, tanulók felkészítése az SNI tanulók fogadására
 a habilitációs és rehabilitációs szemlélet érvényesülése és sérülés specifikus
módszertani eljárások alkalmazása
 nyitott tanítási-tanulási folyamat,
 speciális eljárások, eszközök, módszerek alkalmazása
Az együttneveléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni, illetve az alábbiakat kell
biztosítani:
 speciális végzettség (gyógypedagógiai főiskolán szerzett képesítés)
 gyógypedagógus alkalmazása, iránymutatásainak beépítése a nevelési folyamatba
 egyéni fejlesztési terv készítése, ennek alapján egyéni haladási ütem biztosítása a
tanuló számára
 differenciált nevelési módszerek, technikák alkalmazása
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pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatok beépítése a fejlesztésbe, folyamatos
értékelés, hatékonyság vizsgálat, tanulói teljesítményelemzés
együttműködés a különböző szakemberekkel (gyógypedagógussal)
eszközök, játékok, speciális fejlesztő segédanyagok beszerzése

Látássérült, gyengén látó tanulók fejlesztésének elvei
Az általános, korszerű alapműveltség nyújtását, valamint azon túl a speciálisan jelentkező,
a látás hiányából, a gyengén látásból és az esetleg csatlakozó fogyatékosságból adódó
hátrányok leküzdését. A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál
figyelembe kell venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek
ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más - a haptikus (bőr- és
mozgásérzékelés együttese) és a hallási - beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés - fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának
tanítása.
A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével
korrigáljon.
A képzési szakaszok tervezésekor - az ép tanulókhoz hasonlóan - a látássérült tanulók
nevelése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
Az eltérő életkori jellemzők miatt a személyiségfejlesztésnek speciális feladatai vannak az
alábbiak szerint:
o Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ
megismerése iránt a speciális segédeszközök használatával.
o A működő érzékszervek fokozott kihasználása.
o Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez.
o Kapcsolatépítés, a közösségbe való beilleszkedés.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók
iskolai fejlesztésének elvei
A részképesség-zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje,
valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex
tünet-együttese tartozik.
A sajátos nevelési igény kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus
közreműködését igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni
terápiás terv alapján történik.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni
kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés lehetőségét.
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A részképesség-zavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése. átmeneti formának
tekinthető, amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes
környezetbe.
Kiemelt feladat: az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, a kudarctűrő képesség
növelése, az önállóságra nevelés.
A sajátos nevelésű igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelésű igényű tanulókkal együtt történő -integrált- oktatásuk.

A BGR szerepe az integrált oktatás-nevelés alakításában
Az iskolánkban alkalmazott együttnevelési forma alakításában elsősorban az a törekvés
húzódik meg, hogy minden tanulónk a neki megfelelő nevelésben és oktatásban
részesülhessen.
Mivel intézményünkben több éve működik a BGR, ezért ennek a munkának a koordinálása
elsősorban a belső gondozó feladata.
Fontos, hogy a tantestület minden tagja ismerje az egyéni problémákat, kiemelten az SNI
tanulók esetében, de valamennyi tanulónk egyéni nyomon követése is a BGR feladata, hisz
csak így végezhető hatékonyan az integrálás.
A belső gondozó feladatai közé tartozik a tantestületen belüli koordináláson kívül:
 a szülőkkel való kapcsolattartás
 a problémás tanulók szakértői bizottsághoz való irányítása
 a kontrollvizsgálatok és azok eredményeiből adódó feladatok elvégzésének
biztosítása, összehangolása
A tanulók egyéni nyomon követése a BGR-en belül, a következő lépésekben történik:
 óvodai vélemények áttekintése (esetleges szakértői vélemény)
 bemeneti képességmérések: szeptember második felében
 a problémásnak tűnő tanulóknál elvégezzük a diagnosztikus fejlődésvizsgálatot
(DIFER-november)
 amennyiben a fenti mérések és a pedagógus, ill. szülői jelzések indokolják, kérjük a
gyermek szakértői vizsgálatát
 a vizsgálati eredmény ismeretében tervezzük meg a gyermek további megsegítését:
fejlesztő foglalkozás, korrepetálás, órai differenciálás, kooperatív tanulásirányítás,
elnyújtott tanulási-érési szakasz beiktatása
 kontrollvizsgálatok, ill. a tantárgyi mérések eredményei alapján (év eleji, félévi, év
végi) határozzuk meg és rögzítjük a további feladatokat
 felső tagozatban képességfejlesztő foglalkozások tanórák keretein belül

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat az SNI tanulók esetében:
 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása
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 kudarctűrő képesség növelése
 az önállóságra nevelés
Az SNI tanulók értékelési módja személyre szabottan történik (esetleges felmentések),
ezért az egyéni fejlesztési tervekben található.

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
Szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és
gyermekjóléti szolgálattal, fontos:
 a helyzetfelismerés és helyzetértékelés,
 a magatartási zavar feltárása,
 a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve gondviselőkkel,
 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása,
 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti
csoportbontás,
Együtt kell működni:
 a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek,
 az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek,
Törekedni kell arra, hogy:
 a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek
során,
 olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő tréningeken
keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége,
 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek,
 minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján:
 tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve
 a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötelezettségnek,
Azok a tanulók, akik beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködnek különös
figyelmet igényelnek problémáik megoldásához. Az osztálytanító, a napközis nevelő, a
speciális szakember és a szülő összehangolt munkája szükséges a korrekcióhoz. A pedagógiai
nehézségek elhárítását célzó nevelőmunkánk csak akkor lesz eredményes, ha feltárjuk a
kiváltó okokat és igyekszünk azokat megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni.
A pedagógus munkája csak akkor lehet eredményes, ha messzemenően támaszkodik a
többi pedagógus, a gyermekközösség, a szülők és egyéb nevelési tényezők (Család és
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Gyermekjóléti Központ, Nevelési Tanácsadó, GYÁM-ügy) aktív segítségére, ha azokkal
szorosan, egységes hatást kifejtve dolgozik együtt.
1.6.4 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelőtestület valamennyi tagjának a feladata.
Az iskola, mint az intézményes nevelési színtér feladata –többek között- a hátrányos
helyzetű, nehezen nevelhető, veszélyeztetett, deviáns, antiszociális gyerekek felderítése, - az
előidéző okok feltárása és a szükséges intézkedések végrehajtása, a tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek segítése.
A gyermekek jogainak és érdekeinek képviseletét a hatályos jogszabályok alapján a GYIVfelelős koordinálja.
Kapcsolatot tart fenn az érintett gyermekekkel és családjával, az őket oktató-nevelő
pedagógusokkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, (a nevelési tanácsadóval, gyermekorvossal,
védőnővel, a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával, rendőrséggel, bírósággal) – adott esetben.
Egyéni tanácsadást biztosítunk a szülők és gyermekek részére.
Gyermekvédelmi tevékenységünk közös céljai:
 általános prevenció,
 hátrányos helyzet csökkentése
 veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,
 a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás.
A tantestület minden tagja közreműködik ezeknek a céloknak a
megvalósításában és az ebből következő feladatoknak az ellátásában.

Gyermekvédelmi feladatok:
Tanulókkal kapcsolatos feladatok
Az intézmény valamennyi tanulójára vonatkozó feladatok
 A gyermekek érdekeinek képviselete minden őket érintő fórumon.
 A diákönkormányzattal való kapcsolattartás, a diákönkormányzat munkájának
segítése.
 A gyermekeket érintő információk közvetítése (faliújság, osztálytitkár találkozó,
DÖK, iskolarádió)
 A szabadidős tevékenységek szervezésében való részvétel (programszervezés).
 Mentálhigiénés foglalkozások.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feladatok
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök
segítségével.
 Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának meghatározása, s ez alapján
javaslattétel a további teendőkre.
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A hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeinek, magatartásának, szabadidős
tevékenységének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változásra.
Szociális ellátásokról való tájékoztatás.
Egyéni tanácsadás.
Vizsgára való felkészítésben való segítségnyújtás, vizsgán való részvétel.
Tanulmányi munkában való segítségnyújtás.

A GYIV-felelős feladatai:
A tanári közösségben végzendő feladatok
 Az iskola igazgatójával és a tantestülettel való jó kapcsolat ápolása, különösen az
osztályfőnökökkel való folyamatos kapcsolattartás.
 Információ áramoltatása a személyes titok megsértése nélkül. (Etikai kódex
előírásainak figyelembevételével.)
 Nevelőtestületi értekezleten való aktív részvétel.
 Szakirodalom ajánlása.
A szülők körében végzendő feladatok
 Tanácsadás szülőknek, szemléletformálás, családsegítés,
 Tájékoztatás és ismeretnyújtás írott és képi formában (faliújság)
 Családlátogatás –esetenként.
 Előadások szervezése – igény szerint.
Kiemelt feladatok:
Külső intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás. (Oktatási intézmények
GYIV felelősei, Családsegítő és Szociális Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Vöröskereszt,
Nevelési Tanácsadó, művelődési ház, Pályaválasztási Tanácsadó, Óhatvani Szociális
Szolgálat, Hatvan Város Jegyzői Hivatal, a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya, rendőrség,
bíróság, iskolaorvos, védőnő.)
 Nyilvántartások vezetése.
 Szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása.
 Továbbképzéseken való részvétel.
 A gyermekvédelmi munka folyamatos értékelése.
 Együttműködés az iskola szociális segítőjével.
1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
A 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet, 120.§ szerint:
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt
 saját működéséről,
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
 hatáskörei gyakorlásáról,
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

37

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület
hagyja jóvá.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon
túl –








a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben
ki kell kérni.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév
helyi rendjében meghatározottak szerint.

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A
szövetség az iskolában, a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.
1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A tanulók és pedagógusok együttműködése
Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni
képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktatónevelő munkában.
A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái:
 tanórai munka,
 osztályfőnöki órák,
 közösségi programok,
 egyéni beszélgetések,
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 diákönkormányzat, diákparlament,
 kérdőívek, vizsgálatok.
Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói
érdeklődésére épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket is. Az iskolai nevelés, a gyermeki
személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a
pedagógusközösség aktív együttműködése.
Ezen együttműködés kiszélesítése és partneri kapcsolatok interaktívvá válása a célunk a
minőségfejlesztés iskolai rendszerének megszilárdításakor. A partnerközpontú működés
modellje kiépítésekor is erre tesszük a hangsúlyt.
Az együttműködés megvalósulási formái:
 a kölcsönös támogatás és
 koordinált tudatosan tervezett pedagógiai tevékenység.
Feltétele:
 a kölcsönös bizalom
 és tájékoztatás
 őszinteség
1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
A szülők, pedagógusok együttműködése
Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik,
elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon
követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását.
Iskolánk a tanulók neveléséhez a szülőkkel való együttműködésre a következő
tevékenységi formákat ajánlja:
 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról
 változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési
módokat
 előre tervezett szülői értekezletek
 rendkívüli szülői értekezletek
 pályaválasztási tanácsadás
 családlátogatások
 közös kirándulások (lehetőség szerint)
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei
 szülői munkahelyen üzemlátogatás
 közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével.
A pedagógusok és a szülők közötti konkrét együttműködési formák:
 Szülői értekezlet,
 Fogadó órák
 Egyéni kapcsolatfelvétel
 Szülők közösségének részvétele az osztály életében
 Szülői munkaközösség ülései
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A szülői alapítvány kuratóriumi ülése
KRÉTA üzenőfal, beírások
Rendezvények
Hirdetőtábla stb.

PARTNEREK

Iskolánk tanulói

Szülők

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMA
napi kapcsolat egyéni
és csoport-helyzetben

GYAKORISÁG

KAPCS.
SZEMÉLY A
PARTNER
RÉSZÉRŐL

KAPCSOLATTARTÓ
SZEMÉLY AZ
INTÉZMÉNY
RÉSZÉRŐL

valamennyi
gyermek

nevelők,
technikai
dolgozók

naponta
napi kapcsolat az
iskolás élet során
Intézményi munkaterv
alapján összevont
évente előre
szülői értekezletek
tervezetten
szülői értekezletek
intézményi munkaterv
alapján fogadóórák
nyílt napok

szülők

nevelők

szülők

intézményvezetés

évente két
alkalommal
hagyományos ünnepek
évente négy
szülői képviseletet
alkalommal
ellátó szülői tanács
értekezletei
intézményi munkaterv
évente egy
szerint
alkalommal
leendő első
osztályosok szülei
számára szervezett
évente négy
programok
alkalommal

osztályonkénti
szülői közösség
szülő egyéni
részvétele

naponta

osztályfőnök
összes nevelő

osztályonként
szülők

egy-egy osztályban
tanító nevelők
nevelők

szülők

intézményvezető

szülői tanács tagjai

évente 4
alkalommal
leendő szülők
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a munka menetének
megfelelő.
Tankerületi
szervezett értekezletek a tankerület
munkatervének
Igazgató és a
megfelelően
munkatársai
hagyományok
havonta,
ünnepek
évente ismétlődő
munkakapcsolat

Fenntartó és
működtető

iskolai
rendezvények

naptárnak megfelelő
aktualitásnak
megfelelően

Középiskola

Óvodák

Közalkalmazotti
kör:
pedagógusok,
központi
gondnokság

évente egyszer
iskolavezetés
visszajelzés az
intézményben
tanuló gyermek
tanulmányi
eredményéről
részvétel az intézmény
nyílt napján
munkakapcsolat
a munka menetének
megfelelően
óvodások meghívása
az
iskola különböző
rendezvényeire

évente egyszer
alkalomhoz
kapcsolódóan

napi munkakapcsolat naponta
az iskola hagyományai
felnőttek ünnepei
pedagógusnap
közös programok
karácsonyi
összejövetel
színházlátogatások
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iskolavezetés és
nevelőtestület
iskolavezetés és
nevelőtestület
iskolavezetés és
nevelőtestület

Iskolavezetés

óvoda vezetője

iskolavezetés
kezdő tagozat
munkacsoport
Vezetője

valamennyi
alkalmazott

iskolavezetés
szülők tanácsa

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja
1.1 A vizsgaszabályzat célja
A 2012. VIII.31. EMMI rendelet 64.§-72.§ alapján
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell
megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év
lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy
a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó
pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról
 engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étõl augusztus 31-éigterjedõ időszakban tehet.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étõl augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem
ismételhető.
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Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben
a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért, ennek keretében
 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket,
 továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók
kizárását,
 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A
kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint
taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
 dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,
amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
 minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tart
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
a szóbeli vizsgát írásban teheti le.

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
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akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.

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

1.3 Az értékelés rendje
Ha írásbeli vizsgát tesz a tanuló, dolgozatát a Pedagógiai Programunkban meghatározott
pontszám arányok szerint értékeljük.
Ha szóbeli vizsgát tesz a tanuló, feleletét a kérdező tanár javaslata alapján a vizsgabizottság
értékeli, minősíti.

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
iskola pedagógiai programjában található követelményrendszerével. A minimumszint a
továbbhaladás feltételéhez szükséges szintet jelenti.
Vizsgatárgyak részei:
Írásbeli és szóbeli vizsga: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
fizika, földrajz, biológia, kémia
Gyakorlati vizsga: informatika
A vizsgáztatás alapjául szolgáló minimum és optimum követelményrendszert a Helyi Tanterv
tartalmazza, amely az intézmény honlapján elérhető.

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
A tanulói jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján történhet. A tanulói
jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A köznevelési
törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését és a tanulói
jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket.
 A közoktatási intézmény beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben iskolaérettségi
vizsgálat után).
Az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti
köznevelésről szabályozza.
 A közoktatási intézmény beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a
szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának
figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
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Az első osztályosok beiratkozási rendje
Folyamat leírása:
 Januárban az igazgató kijelöli a következő tanév első osztályos tanítóit a fenntartó
által meghatározott osztályszámoknak megfelelően.
 A beiratkozást megelőzően az intézményvezető meghirdeti a leendő elsősök szüleit
tájékoztató programokat.
 Kapcsolódó tevékenységek:
 egyeztető, előkészítő megbeszélések
 plakátok, meghívók készítése, elhelyezése az óvodákban
 ismertető előkészítése
 tájékoztatás az iskola honlapján
 A beiratkozás a kijelölt napokon történik. A beírt tanulók névsorát a beiratkozási ív
tartalmazza. Első fokon döntési joga az intézmény igazgatójának van. A szülő
fellebbezési kérelmet a tankerületi igazgatóhoz nyújthat be.
 Az iskolába felvételt nyert gyermekek szülei írásos értesítést kapnak.
 A munkatervben előírtaknak megfelelően az igazgató és az első osztályos tanítók
szülői értekezletet tartanak a leendő első osztályosok szülei számára, akik tájékoztatást
kapnak az iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról (a szükséges felszerelések listája).
A 2-8. évfolyamra való beiratkozás
Az intézmény a beiskolázási körzetből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az intézmény beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a
tanuló előző tanulmányi eredményeinek, illetve a magatartás és szorgalom, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével dönt, amennyiben megfelelő
idegen nyelv tanulását biztosítani tudja.
A 2-8. évfolyamra a körzeten kívülről jelentkezők esetében, ha a tanév végi
osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása és szorgalma rossz, hanyag, változó
minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az érintett osztályfőnökök véleményét.

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai
A 2011. évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről 50.§-51.§ alapján:
Az iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell
részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
20/2012.VII.31. EMMI rendelet 24.§ alapján:
Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító okiratában meghatározott maximális
tanulói létszám alapján kell megállapítani.

45

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább
tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja
előtt – nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben
kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a
településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye,
feladat ellátási helye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a
további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket,
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az
iskola székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található.
Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A
sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is
felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete
indokolja.
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló





szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
testvére az adott intézmény tanulója, vagy
munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
vagy
az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül
található.

2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
2.1 Az alkalmazott kerettanterv:
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet alapján:

A kerettantervek a www.kossuth-hatvan.hu oldalon érhetők el.
A Kerettantervet iskolánk célkitűzései alapján átdolgoztuk, az óraszámokat a következők
szerint határoztuk meg:
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Óraterv a kerettantervekhez a 2020/2021-es tanévtől 1. és 5. évfolyamon a NAT 2020
szerint.
A többi évfolyamon felmenő rendszerbe kerülnek bevezetésre az új óraszámok
A szabadon tervezhető órakeret óraszámait az alábbi tantárgyaknál csökkentettük, ezáltal az
egyéb foglalkozások óraszámai növekedtek.
- környezetismeret (3-4. évfolyam)
- informatika (1-2. évfolyam és 5-8. évfolyam)
- idegen nyelv (5. évfolyam emelt)
- egészségtan (6. évfolyam)
- gazdasági alapismeretek (8. évfolyam)
A kötelezően és szabadon választható tantárgyak tananyagát és követelményrendszerét a helyi
tantervben a meghatározott óraszámok szerint módosítottuk.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan/hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Informatika (digitális kultúra)
Összesen
Szabadon tervezhető óra
Maximális heti órakeret

régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

1. évf.
7,5
7,5

2. évf.
7,5
7,5

4,5
4,5
1
1
1
2
2
2
2
1
1
5
5
0,5
1
24,5
24
2
24

4,5
4,5
1
1
1
2
2
2
2
1
1
5
5
0,5
1
24,5
24
2
24

3. évf.
7
5+2
2
2
4,5
4
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
5
5
1
1
26,5
26(t)
2
24

4. évf.
7
5+2
3
4
2
4
4,5
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
5
1
1
28,5
27(t)
2
25
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom Tánc és
dráma
Dráma és színház
Idegen nyelvek
Matematika
Etika, Hit-és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek Hon és
népismeret
Állampolgári ismeretek
Hon-és népismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika (digitális kultúra)
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

régi
NAT 2020
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
régi
NAT 2020

5. évf.
4,5
4,5

6. évf.
4,5
4,5

4
4
1
1
2,5

3+1
4
1
1
2,5

7. évf.
3+1
3+1
1
3
5
3
5
3+1
3+1
1
1
2

3
3

3
3

2,5

2

2

4,5
4,5

5
5

8. évf.
4
3+1
3
3

5
5
3+1
3+1
1
1
2
2
1

2
2

1
2
2

1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1,5
1
1,5
1
1,5
2
1,5
2
1
1
1
1
1
1

1,5
2
1,5
2
1,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1

régi

1

1

1

-

NAT 2020

1

1

1

-

régi
NAT 2020

5
5

5
5

5
5

5
5
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Osztályfőnöki
Összesen
Szabadon tervezhető óra
Maximális órakeret

régi
NAT 2020
régi
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

1

1

1

1

1
29,5

1
30

1
33

1
32

29,5(t)
1
28

28,5(t)
2
28

32(t)
2
30

32(t)
2
30

Az idegen nyelv és a technika tantárgyat, minden évfolyamon, a matematikát 7. 8., az
informatikát pedig a magas osztálylétszámok esetén az adott évfolyamon,
csoportbontásban tanítjuk.

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

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

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret, valamint az egyéb
foglalkozások terhére növeltük.
A megnövelt órakeretben képességeket, készségeket fejlesztünk, valamint az elsajátítandó
tananyagot gyakoroltatjuk. A kötelezően és szabadon választható tantárgyak tananyagát és
követelményrendszerét a helyi tantervben határoztuk meg.

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyeket az oktatási és kulturális miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A
tankönyvjegyzékben nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását
előzetesen írásban be kell szerezni.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál (testnevelés, technika, rajz) egyéb
eszközökre is szükség van.
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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 használhatók,
 a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket
csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás minőségét.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) kell tájékoztatni.
2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és
továbbfejlesztése.
A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése.
A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek
kialakítása és gyakoroltatása.
A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése.
A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére.
Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban.
A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs
képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a
kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz
2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és
továbbfejlesztése.
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A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése.
A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek
kialakítása és gyakoroltatása.
A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése.
A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére.
Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban.
A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs
képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a
kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése.
A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének
tudatosítása és fejlesztése.
Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartások és szokások
megerősítése.
A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek
és készségek kialakítása és fejlesztése.
A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása.
Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok
gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével.
A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása.
A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása.
A kreativitás fejlesztése.
Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása.
Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek
megismertetése.
A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése.
Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása.
Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása.
Akarati tulajdonságok fejlesztése.

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
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Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése.
A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása.
Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti,
társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán.
A képi reprezentációk értelmezéséhez és tanulásban való felhasználásukhoz szükséges
vizuális képességek fejlesztése.
A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése.
A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható, és működőképes fogalomrendszer
kiépítése.
A véleményformálás, és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez
szükséges képességek kialakítása.
A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése.
A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges
képességek kialakítása és fejlesztése.
Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása.
A tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra.
A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása.
Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése.
Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése.
Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.
Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban.
Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában.
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.

2.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
A heti 5 testnevelés órából kiváltható heti két óra, valamilyen sportegyesületnél leigazolt
tanulók esetében.
Azok a tanulók, akik egyesületi igazolással nem rendelkeznek, tömbösített
sportfoglalkozásokon: úszás, korcsolyázás, túra, atlétika, labdajátékok, 8. osztályos tánc,
zenés relaxációs foglalkozás keretén belül teljesíthetik a 4. és 5. testnevelés órájukat. A
foglakkozásokon résztvevő tanulók az iskola által kiadott nyomtatványon kötelesek
igazoltatni a részvételt a foglalkozást tartó pedagógussal. Ha a tanuló önhibájából nem teljesíti
a heti 5 testnevelés órát, a hiányzó óraszám igazolatlan órának minősül.
2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
Iskolánkban a következő tantárgyak esetében választhatnak a tanulók:
 etika – hit- és erkölcstan
 testnevelés óra minden nap – heti két óra sportegyesületnél leigazolt keretekben
 7.-8.évfolyam: matematika-nívócsoportos oktatás:szintek közötti választás lehetősége
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 nyelvi órák emelt óraszámban – felzárkóztató foglalkozások
20/2012. VIII. 31. EMMI 13.§-14.§ rendelkezik a választható tantárgyakról.
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és
szabadon választható tanítási óra.
Helyi tantervünkben határoztuk meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken
egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a
kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül
kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.
Ha a tanulót – kérelmére – felvettük a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon
részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a
tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a
tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban
tájékoztatjuk.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek –írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Amennyiben az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a
követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel
teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való
részvétel vállalását is jelenti.
2.7 Projektoktatás
A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű
probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve,
komplex módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a
munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az
együttműködés (kooperativitás).
Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.
A munkafolyamat eredménye a produktum, amely lehet:
tárgy, játék, társasjáték,
modell (minta a valóság tanulmányozásához, terv, pl. szabásminta stb.),
makett (gép, eszköz, kicsinyített alkotás),
előadás, színdarab, videofelvétel, fénykép,
írásmű, művészeti alkotás, kiállítás, összetett alkotások,
bemutató, tabló, diagram, elméleti megoldás,
rendezvény, ünnepély.

A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő
jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága.
A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi
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keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem
a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek
során. Tanítás, ismeretátadás, ismeret felhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a
képességfejlesztés kerül előtérbe.
A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén,
elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez valóban sikerül,
akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – ismeretszerzés – megértés.

A tanítási projektek






Technikai projekt (technikai folyamat megvalósítása, kipróbálás, elméleti ismeretek)
Célja valamilyen tárgyi produktum megalkotása,
Művészeti projekt pl. előadás, kiállítás, összetett alkotások. A produktum esztétikai
kivitelezése nagyon fontos szempont,
Környezeti projekt pl. erdei iskola, a folyó, erdő stb. élővilága,
Gazdaságismereti projekt
Kutatási projektek pl. új anyagrész feldolgozása.

A projektoktatás metodikai lépései
Tervezés, témaválasztás







Az adott (projekt) probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése,
További konkrét problémák, részcélok megfogalmazása,
Egyéni vagy önkéntes alapon csoportok kialakítása,
Választás a megfogalmazott problémákból,
Megoldási terv készítése, konkrét feladatok megfogalmazása,
Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásába, csoportok szervezésében,
a terv elkészítésében.

Kivitelezés





Feladatelosztás megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek kiválasztása,
megállapodás az adatközlők személyében,
Aktív kivitelezés az egyéni, páros vagy csoportos munka során. Együttműködés, a
szükséges eszközök, különböző munkatechnikák, közösségi, kommunikációs és
tevékenységi formák kialakítása, tantárgyi ismeretek integrációja, önálló kutatás,
Differenciált segítség adása szükség szerint
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Felülvizsgálat



A produktum bemutatása a csoportok előtt
A projekt értékelése:

a tanulói önértékelésnél a középpontban a projekt készítésének folyamata,
a csoportok értékelésének középpontjában a bemutatás áll.


A szükséges javítások elvégzése

A projekt közzététele.



Az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása ( a termék bemutatása,
beszámolók, viták, bemutatók, kiállítások, előadás stb.)
a felvetődő kérdések (az értékelés, bírálat, visszajelzések tükrében) megbeszélése,
esetleg új projektek tervének megfogalmazása

A projektmódszer pozitívumai:












A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak.
Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős.
Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési
képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a
kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk
megosztását.
Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja.
Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma
megoldásában.
Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt.
Lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására.
Örömteli, stresszmentes együttműködést biztosít.
Előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület
összetartását.
Megvalósul az egymástól történő tanulás elve.

Új technikák bevezetésének feltételei


újfajta tanár-diák viszony kialakítására van szükség (tanulói döntések, választások,
demokratikus légkör),
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a projekt megvalósítása során felborul a hagyományos iskolai tanítási rend: változik az
időbeosztás, a tantárgyak között elmosódnak a választóvonalak, gyakran az
osztálykeretek is felbomlanak,
A projekt megtervezésekor a pedagógusoknak alkalmazkodni kell egymás igényeihez
meg kell teremteni az egyes műveltségi területek közötti összhangot
biztosítani kell a zavartalan körülményeket, a jó hangulatot

A projektoktatás fő feladata:




az együttműködés elősegítése
a munka összehangolása
a differenciált segítségnyújtás

Iskolánkban a projektoktatás színterei lehetnek:









egészségnapok programjai
Kossuth-tehetségnapok
karácsonyi ünnepkör
műsorok a nemzeti ünnepekre
tábori és erdei iskolai programok
természetjáró kirándulások
digitális témahét
fenntarthatósági témahét

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (a fenntartókkal, a családdal,
szakmai, civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a
nevelő-oktató munka feltételeit:
 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1–6. évfolyamon;
 folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás
további szakaszain;
 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
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adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

Felzárkóztató program a tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén
Az iskola az első olyan intézmény a gyermek életében, amely elsődlegesen
teljesítményorientált. Egyre több olyan hat-hét éves gyermek van, akik csak igen nagy
erőfeszítéssel tudnak megfelelni a követelményeknek. Ezek a gyermekek nem fogyatékosak,
csak lassabban, később érők. A fejlesztő pedagógus feladata ezeknek a gyerekeknek a
felzárkóztatása, illetve azoknak a képességeknek a kialakítása, fejlesztése, rögzítése, amelyek
nélkül elképzelhetetlen a gyermek zavartalan ismeretszerzése.
Ennek érdekében hozta létre iskolánk a fejlesztő, foglalkoztató szobát, vezette be
kipróbálásra a holland BGR modellt, ami ezt a tevékenységet nagyon jól koordinálja. A
fejlesztő program nem konkrét tananyagot tanít, hanem olyan alapkészséget fejleszt, amellyel
a gyermek iskolai tevékenységét javítja. Minden foglalkozás része a nagy és finom mozgás,
testséma fejlesztés, téri tájékozódást segítő gyakorlat, valamint a percepciófejlesztés (vizuális,
auditív, kinesztetikus) verbális fejlesztés és játék.
A program témakörei:
 Mozgásfejlesztés
 Testséma fejlesztés, téri tájékozódás fejlesztés



Percepciófejlesztés – játék
Kognitív funkciók fejlesztése

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
 csoportbontás,
 étkeztetési támogatás,
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
 a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal,
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az
osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.),
 továbbtanulás irányítása, segítése,
 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek,
 kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése a rászoruló
tanulóknak.
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A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek:
Egyre több család kerül olyan anyagi helyzetbe, mely a gyermek egészséges testi
fejlődését, zavartalan tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek
kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak
enyhítése. A segítésre szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a
szociális ellátásban részesülő szülők gyermekei.
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók akiket különböző jellegű szociális
tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Az a feladatunk, hogy segítsük az
iskolai környezetbe való beilleszkedésüket. Feladatunk segíteni abban, hogy egyéni tanulási
ütemének megfelelő ismeretelsajátítási technikákat szerezzenek.
A szociális hátrányok enyhítését a következő tevékenységi formák szolgálják iskolánkban:
 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése
 Önismereti csoportok létrehozása (működtetése)
 Drog- és bűnmegelőzési programok
 Mentálhigiénés programok
 Pályaorientációs tevékenység
 Táborozások, kirándulások (lehetőség szerint)
 Fesztiválok, bemutatók
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (faliújság)
 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése
 Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön
 Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal
 Táborozási hozzájárulások
 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon
 Az egyéni képességekhez igazodó, egyéni bánásmód szerinti tanulásszervezés
 Napközi otthon
 Tanulószoba
 Diákétkeztetés
 Nevelők és a tanulók segítő személyes kapcsolatai
 Családlátogatás
 Továbbtanulás irányítása, segítése
2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókkal
szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz igazodó mérési
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stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. A tanulók értékelését
egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az igazságosság, az
esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, emberi méltóságuk tiszteletben
tartásával, az értékelés személyes jellegének figyelembevételével igyekszünk megvalósítani.

AZ ELLENŐRZÉS
Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két feladata van:
 rendszeres munkára szoktat, motivál,
 tájékoztat a készségek fejlesztésének szintjéről, a tananyag elsajátításának
szintjéről, a gyakran előforduló hibákról, hiányosságokról.
Az előírt követelmények teljesítését a pedagógusok az egyes tantárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók: szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrzik.
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
Szóbeli számonkérés formái:
 feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi tananyag ellenőrzése
történik
 beszélgetés: irányított kommunikáció a tananyaggal kapcsolatosan
 kiselőadás: szóbeli beszámoló előzetes felkészülés alapján stb.

Írásbeli számonkérés formái:
 témazáró: Egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli ellenőrzés.
Beszámítása meghatározó a félévi és év végi osztályzatot illetően.
 dolgozat: Kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés, melyből a tanár saját
belátása szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat, ha a tantárgyi tantervek másként
nem rendelkeznek.
 írásbeli felelet: egy-két tananyagot számon kérő írásbeli ellenőrzés, melynek
gyakorisága a tantárgy természetéből adódik pl. teszt, röpdolgozat, feladatlap.
Gyakorlati számonkérés formái:
 munkadarab értékelése,
 gyűjtőmunka értékelése,
 projekt-dokumentum értékelése,
 sportteljesítmény értékelése.
Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a
szóbeli és írásbeli formák helyes arányára.
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ÉRTÉKELÉS
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív
tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a
tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon
követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására,
amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak eredményességét
befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek adatokra és tényekre kell
támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási módszereinek,
technikáiknak meghatározásában.
Értékelésünk a funkciója szerint a tanulók tantárgyi teljesítményének
minősítésére koncentrál.
- diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés a tanulás kezdetén, azaz a tanulók előzetes
tudásának feltárására irányul, hol maradtak le, hol haladtak gyorsabban, (a bg. rendszer
keretében is végezzük a 3., 5. és 7. évfolyamokon) /év eleji tantárgyi felmérések, difer mérés/
- formatív (fejlesztő-formáló) értékelés a tanulás folyamatában, azaz a tanulási hibák és
nehézségek feltárására, segítésre irányul. Ez nemcsak a pedagógusok számára jelent
tájékozódást, hanem a tanulóknak is, mert információkat és ösztönzést kapnak a racionális
önértékeléshez, /feleletek, témazárók, egy témakörön belül kisebb tanegységet felölelő
számonkérések/
- szummatív (lezáró-minősítő) értékelés a tanulási szakasz végén, azaz a tanuló
teljesítményének viszonyítása a követelményekhez. Az elért minősítés szelektálja a
tanulókat, mert egy bizonyos szint alatti eredménnyel nem léphetnek tovább. /félévi és év végi
felmérések/

Az értékelés funkciói:
 a folyamatos munka visszajelzésének eszköze,
 a motiváció egy eszköze,
 az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve
mérték kontrolljának eszköze,
 versenyorientációt, sikert, kudarcot jelez,
 az önismeret kontrollja,
 az előrehaladás mérésének eszköze.
Az értékelési rend követelményei:
 legyen egységes, egyszerű, áttekinthető,
 preferálja a szorgalmat és a tehetséget,
 jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára,
 legyen kompatibilis a közoktatás egészével.
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A tanulmányi munka értékelése
Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének
ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt
megtanulható részének elsajátítását minősíti.
A pedagógusok 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 tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak az
előző értékelés óta.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét:
 tanítási év közben rendszeresen szövegesen illetve érdemjeggyel értékeli,
 félévkor és a tanítási év végén az első évfolyamon és a 2. évfolyam félévkor
szövegesen, a többi évfolyamon osztályzattal minősíti.
A félévi osztályzatok és szöveges értékelések azt mutatják, hogy:
 a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett
eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,
 és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma.
A tanévvégi osztályzatok és az 1. évfolyam végén a szöveges értékelés tanúsítják, hogy:
 a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben
teljesítette,
 megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi
követelményeit el tudja sajátítani.

Az értékelés alapelvei:
 A szöveges értékelésről, az osztályzatról és az érdemjegyről a tanulót és a kiskorú
szülőjét értesíteni kell.
 A szöveges értékelés és az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló
teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési
eszköz.
 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten
áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján
dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
 Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a
tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg
döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek
indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára
módosítja.
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SZÖVEGES MINŐSÍTÉS
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel
kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra
szorul.
Második évfolyam végétől a továbbiakban a minősítés osztályzattal történik.
A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL
Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap:
 az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét,
 fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és
 javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
Mentesítés az értékelés alól
Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság
vagy a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján - az igazgató mentesíti az
értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó
továbbhaladást engedélyez.
Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól:
Az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és
fejezi be. Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az
iskolai követelmények teljesítésére. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak 1 tanéven keresztül
járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte.
Az érdemjegyek és osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél:
A 2. évfolyam végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi
osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi
munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen(1).



A kimagasló teljesítmény elérése esetén a tantárgyi illetve a nevelőtestületi dicséretet a
bizonyítvány jegyzet rovatában rögzítjük
Félévkor, ha a tanuló valamelyik tantárgyból dicséretet kap, az osztályzat mellé D betűt
írunk.
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény
0 - 35%
36 - 50%
51- 75%
76- 90%
91- 100%

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

A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatók adott időegység
alkalmával (piros pont, jelek, szimbólumok stb.)
TOVÁBBHALADÁS










A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a helyi tantervben „A
továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon
a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a
tanuló.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az
„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén legfeljebb három tantárgyból
elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító
vizsgát tehet.
A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak készségtárgyak kivételével osztályozó vizsgát kell
tennie ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, mert
magántanuló volt, vagy egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott.

Egyéni továbbhaladás
Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik
évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket.
Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző
évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
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Az előkészítő év az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig átváltoztatható egyéni
továbbhaladásra.
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzésének és értékelésének helyi sajátosságai
 A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból a meghatározott
évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek (kimeneti mérések).
 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 2-8.
évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz ellenőrzésénél: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül
szóban és írásban is ellenőrizhetik, egyes témakörök végén a tanulók az egész téma
tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
 Ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati
tevékenységgel összekapcsolva, a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön
belül értékelünk.
 A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szerezni. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta
legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
értesítő könyvön (e-naplón) keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök
kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt jegyek beírását pótolja.
A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért
eredmények kerülnek minősítésre:
 második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret,
ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan
 harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit-és
erkölcstan
 negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit-és
erkölcstan
 ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés,
etika/hit-és erkölcstan, tánc-és dráma, valamint hon-és népismeret modult az irodalom,
illetve történelem tantárgyon belül kell értékelni.
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hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, természetismeret, természettudományi gyakorlat, ének-zene,
rajz, technika, testnevelés és etika/hit-és erkölcstan
hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, fizika, biológia, természettudományi gyakorlat, kémia,
földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan
nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, fizika, biológia, természettudományi gyakorlat, kémia,
földrajz, ének-zene, rajz, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan

A tantárgyak közül a természettudományi gyakorlat és az etika/hit-és erkölcstan tantárgyak
értékelése szövegesen történik.

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek
kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára.
A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely
elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a
rendszeres házi feladat.
A házi feladat lehet: Szóbeli vagy írásbeli, vagy mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
 elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
 megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
 A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó, kreatív házi feladatot is.
A házi feladat ellenőrzése:
 A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.
 Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.
 Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.
Házi feladatok lehetnek:
 feladatgyűjteményből adott feladatok,
 tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,
 vázlatkészítés,
 leíró vagy elemző munkák,
 házi dolgozat,
 gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve
 számítógépes feladat.
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Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai





A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet
több 1-1,5 óránál.

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, technikát, 7. és 8.
évfolyamon matematikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. A csoportok
átjárhatóságára lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv és a matematika tantárgyak esetében,
szülő-tanár-diák egyeztetése során.

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérését évente két alkalommal kell elvégezni
A tanulók fizikai állapotának mérésére a HUNGAROFIT-„MINI” HUNGAROFIT
módszert alkalmazzuk.
A fizikai állapot mérése nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, kiindulópont a
terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos
fejlesztéséhez, az egyénre szabott edzéstervek elkészítéséhez.
A „Hungarofit” tesztrendszert a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek
nélkül objektív mérésére fejlesztették ki.
A motorikus próbarendszer megfelelve a tudományosság kritériumainak (megbízhatóság,
objektivitás) méri és értékeli:
 az optimális testtömeget és az attól való esetleges eltérést
 az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket:
 az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb
mérőszáma,
 azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi
tevékenységünk során a leggyakrabban használunk és amelyek gyengesége például a
tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.
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Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére
Dimenzió

Személyi adatok

ALAPMÉRÉSEK AZ
ÁLTALÁNOS FIZIKAI
TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG
MINŐSÍTÉSÉHEZ

Megjegyzés: A dinamikus
erő – állóképességet mérő
próbákat folyamatosan kell
végezni, kifáradásig. Egyes
próbákban a max.
pontszám eléréséhez kb. 3-4
perc szükséges.

7-8 évesek
számára
(1+3 motorikus
próba
értékelésével)
Név
Életkor
Nem

9 éves kortól
„HUNGAROFIT”
(1+6 motorikus
próba értékelésével)

9 éves kortól „MINI
HUNGAROFIT”
(1+4 motorikus
próba értékelésével)

A vizsgált személy
neve:
Születési év, hó, nap:
Neme:

A vizsgált személy
neve:
Születési év, hó, nap:
Neme:

1.Aerob, vagy
alapállóképesség
mérése
-Cooper-teszt, vagy
-1609 m (1 mérföld
) síkfutás
Izomerő mérése
Dinamikus ugróerő
1. Az alsó végtag
dinamikus erejének
mérése:
- Helyből távolugrás
páros lábbal
A dinamikus
dobóerőt nem méri.

1.Aerob, vagy
alapállóképesség
mérése
-Cooper-teszt, vagy
-2000 m síkfutás
Izomerő mérése
Dinamikus ugróerő
1. Az alsó végtag
dinamikus erejének
mérése:
- Helyből távolugrás
páros lábbal

1.Aerob, vagy
alapállóképesség
mérése
-Cooper-teszt, vagy
-2000 m síkfutás
Izomerő mérése
Dinamikus ugróerő
1. Az alsó végtag
dinamikus erejének
mérése:
- Helyből távolugrás
páros lábbal
A dinamikus dobóerőt
nem méri.

Dinamikus erő –
állóképesség
2.A csípőhajlító és a
hasizom erő
állóképességének
mérése:
- Hanyattfekvésből
felülés
térdérintéssel,
folyamatosan,
kifáradásig
3.A hátizmok
erőállóképességének
mérése:
- Hason-fekvésből
törzsemelés- és

Dinamikus dobóerő
2.A kar-, törzs-, és a
láb-izmok együttes
dinamikus erejének
mérése:
-Kétkezes labdadobás
(vetés) hátra, fej fölött
tömött labdával
3. A kar-, törzs-, és
láb-izmok együttes
dinamikus erejének
mérése:
- Egykezes labdalökés
helyből az ügyesebb
kézzel, tömött labdával
Dinamikus erőállóképesség
4. A vállövi- és a karizmok erőállóképességének

Dinamikus erőállóképesség
2. A vállövi- és a karizmok erőállóképességének
mérése:
Mellsőfekvőtámaszban
karhajlítás- és nyújtás,
folyamatosan
kifáradásig
3. A csípőhajlító és a
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leengedés
folyamatosan,
kifáradásig

mérése:
Mellsőfekvőtámaszban
karhajlítás- és nyújtás,
folyamatosan
kifáradásig
5. A csípőhajlító és a
has-izom erőállóképességének
mérése:
- Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel,
folyamatosan,
kifáradásig

ALAP ÉS KIEGÉSZÍTŐ
MÉRÉSEK,
VIZSGÁLATOK A
TESTÖSSZETÉTEL
MEGHATÁROZÁSÁHOZ
(ezeket a kiegészítő
méréseket, javasoljuk, hogy
az iskolai védőnő végezze.)

Egyéb kiegészítő mérés
A mozgékonyság mérése

Az egészségi állapot
minőségét jelző
optimális testtömeg
és az attól való
eltérés
meghatározása:
Möhr-féle
módszer
Kaup-féle
Testtömeg index
Maligen – teszt:
- Törzshajlítás előre

6. A hátizmok erőállóképességének
mérése:
- Hason-fekvésből
törzs-emelés- és
leengedés
folyamatosan,
kifáradásig
- Testmagasság
- Testsúly
- Csuklókerület
- Nyugalmi pulzus
- Alappulzus
- Terhelés utáni
pulzus
- Testzsírtartalom:
a négy bőrredő
mérésével
Maligen – teszt:
- Törzshajlítás előre

has-izom erőállóképességének
mérése:
- Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel,
folyamatosan,
kifáradásig
4. A hátizmok erőállóképességének
mérése:
- Hason-fekvésből
törzs-emelés- és
leengedés
folyamatosan,
kifáradásig

- Testmagasság
- Testsúly
- Csuklókerület
- Nyugalmi pulzus
- Alappulzus
- Terhelés utáni
pulzus
- Testzsírtartalom:
a négy bőrredő
mérésével
Maligen – teszt:
- Törzshajlítás előre

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei

Egészségnevelés
Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan
létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket,
tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása
érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység.
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Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere a család mellett az iskola.
A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolánkban. Ebben az időszakban érdemi hatást
lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban
később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását.
A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás csoportba tartoznak az alkalmi jelleggel
megszervezett iskolai felvilágosító előadások, a különböző brosúrák.
Rizikócsoportos megközelítés
A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos
háttérváltozókkal jellemezhető csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent
(pl. túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei, stb.).
A rizikócsoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a
betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához.
A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező
szűrővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek
számára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés,
amelynek iskolánkban a különböző szervezeti formái vannak.
Az egészségnevelés az egészségfejlesztés feladatain belül valósul meg. Ezt részletesen az
1.3. fejezetben határoztuk meg.
Célunk, hogy tanulóink a nevelési folyamat végén képesek legyenek egészségük tudatos
megőrzésére.
Környezeti nevelés
Általános célok:
 környezettudatos tanulói magatartás
 környezetért felelős életvitel kialakítása
 mely a környezeti válság elmélyülésének a megakadályozását szolgálja, az élő
természet fennmaradását és a társadalom fenntartható fejlődését segíti.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink nyitottak legyen a szűkebb környezetük és a nagyvilág felé.
Diákjaink nem lehetnek közömbösek a szűkebb és tágabb környezetük tisztasága, esztétikuma
és a világ globális problémái iránt. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a környezetünkért
felelősséget érző, érte tenni akaró emberekké váljanak, akik az emberi alkotásokat tisztelik.

A környezeti nevelés magában foglalja a következőket:
 az emberben eredendően benne rejlő természeti erények kibontakoztatása,
 természet-, embertisztelő szokásrendszer kialakítása,
 belső késztetés, esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása a szokásrendszerek
elmélyítése, működtetése intellektuális hatásokkal az ismeret által,
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 melynek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás, környezettudatos
szemlélet.
Környezeti nevelésünk célja:
 Fenntarthatóságra nevelés integrált tantárgy- és tudományközi megközelítés
segítségével.
 Rendszerszemléletre nevelés
 Globális összefüggések megértése.
 Alternatív, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése.
 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése.
 Létminőséghez szükséges értékek megismerése, és a viselkedési normák kialakítása.
 Konfliktuskezelés, tolerancia, természeti, társadalmi felelősség fejlesztése.
 Helyes értékrend, erkölcs és életviteli szokások formálása
 Környezet és egészség-tudatosság erősítése, az egészség és a környezet
összefüggéseinek vizsgálata.
 Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése.
 Szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
 A helyi értékek és problémák megismertetése. Az értékek megőrzése és gyarapítása.
 Lakóhelyünk környezetvédelmi munkájában (személyes tapasztalatszerzés) aktív
részvétel.
 Hagyományok őrzése.
Kiemelt feladatunk a természettudományos gondolkodásmód fejlesztése.
Ezen belül a következő területekre helyezzük a hangsúlyt:
 érzékenység kialakítása a környezet állapota iránt
 képesség kialakítása a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére, elemi szintű értékelésére
 a természet és az ember alkotta értékek felismerésének és megőrzésének tudatosítása.
Az iskola működése környezeti nevelés szempontjából
Környezeti nevelés a tanórákon és tanórán kívüli programok keretében valósul meg. Egyre
nagyobb számban kapcsolódnak be tanulóink a Kék-túra mozgalomba.
A környezeti nevelés színterei:
Tanórai foglalkozás keretében:
Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Különböző
interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló
ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is
felhasználjuk, alkalmazzuk. Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket a
tanórákon és a szakkörökön végezzük el.
Környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő szerepet kapnak az alábbi tanórák:
természetismeret, környezetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudományi
gyakorlatok, technika életvitel és osztályfőnöki óra.
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Helyszínei lehetnek: szaktantermek, könyvtár, informatikai terem az iskola előtti park,
játszótér.(melléklet)
Tanórán kívüli programok:
 Olyan szaktárgyi versenyeken szerepelnek tanulóink, ahol a környezet és
természetvédelem fontos téma:
 (Hevesi György Kémiaverseny, Hermann Ottó Biológia, Teleki Pál Földrajz Földtan,
Öveges József Fizika és Környezetismereti verseny 4-5. osztályok számára, Sajó
Károly Környezetvédelmi csapatverseny, Geoszféra vetélkedő, Kaán Károly
Környezet- és természetismereti verseny, Curie versenyek )
 Környezetvédelemhez kapcsolódó könyvtári foglalkozásokat szervezünk a könyvtáros
bevonásával.
 Részt veszünk a Hatvany Lajos Múzeum és a Vadászati Múzeum természetismereti
foglalkozásain.
 Olyan nyári táborokat szervezünk, ahol a környezet és természetvédelem kiemelt
szerephez jut ( Na-túra tábor )
 Különböző akciókban veszünk részt.
 Iskolában rendszeresen szervezünk szárazelem, papír – és veszélyes hulladékgyűjtést
 A diák-önkormányzati napot rendszeresen a szabadban töltjük, ahol környezetvédelmi
vetélkedőt és sportfoglalkozást szervezünk tanulóinknak
 A gyalogos vagy kerékpáros túrákon felkutatjuk a védett növények és állatok helyeit,
felhívjuk a tanulók figyelmét fokozott óvásukra (turisztikai szakkör keretében) Hogy
milyen formában, azt részletesen a szakköri program tartalmazza.
 Az egész iskola részvételével olyan programokat szervezünk, ahol diákjaink
megismerik közvetlen környezetüket (természeti és épített), hagyományainkat,
értékeinket. (részletesen az éves munkatervben.)
 Szitakötő programban évek óta részt veszünk
 A 2013/2014-es tanévtől indult az Öveges-program a Bajza József Gimnáziumban,
melybe az általános iskolák is bekapcsolódnak. Tanórán kívüli délutáni
foglalkozásokon vesz részt iskolánkból 15-20 fő a 7. és 8. évfolyamból, fizikai, kémiai
és biológiai gyakorlatokon.

Erőforrások:
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az
iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. Ez az együttműködés egyben környezeti
nevelési munkánk erőforrásai is.

Kapcsolattartás:
- Magyar Természetjáró Szövetség
- Liget Műhely (Szitakötő folyóirat)
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-

Bajza József Gimnázium Természettudományi munkaközössége
Boldogi Berecz Antal Általános Iskola

Nem anyagi erőforrások
 Tanárok: Az iskola tanárainak feladata, hogy környezettudatos
magatartásával munkájával példaértékű legyen a tanulók számára.
 Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon
környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra.
A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet
létrehozásában és megőrzésében is. Ehhez nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola
harmonikus együttműködése.
Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást,
amit iskolánk is közvetíteni kíván.
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti
nevelési programunknak.
Környezetbarát irodaszereket és tisztítószereket alkalmaznak, illetve a veszélyes
hulladékot szelektív hulladékgyűjtés során adják le.
Külső erőforrások bevonása a program megvalósításához.:
 Alapítvány:
o Rászorultsági alapon támogatja a tanulók nyári táboroztatásán való részvételét.
Vetélkedők lebonyolítását, könyvjutalmak vásárlását támogatja.
 Pályázatok:
o Rendszeresen részt veszünk a környezeti nevelést elősegítő pályázatokon.
Kiemelten az erdei iskolai programok megvalósítását támogató pályáztatáson.
Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell fordítani, amire a
kiírás szólt.
Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Iskolánkban kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk,
környezet- és természetismeretüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok
területére terjed ki. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden
tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy diákjaink ne
ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert.
Megtanítjuk a tanulókat arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék,
kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.
Konkrét célok:
 szorgalmazzuk a tanulók részvételét a speciális, környezetvédelemhez kapcsolódó
foglalkozásokon való részvételre
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 ökológiai tábor szervezését tervezzük nyári időszakban a szülők támogatásával
 színesítjük az egészségnapok rendezvényeit
 a környezeti nevelés módszereinek bemutatását helyezzük előtérbe a bemutató
foglalkozásokon
Hagyományok ápolása:
 a város nevezetességeinek feltérképezése, megismerése
 drogprevenciós program kiszélesítése több osztályban
 Tantárgyi célok:
szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember
és környezete, a természet állapotának mérési módszerei)
napi problémák megjelenítése a szakórákon (környezetszennyezés hatása a
természetre és az emberre)
felkészítés természetvédelemmel kapcsolatos versenyekre/felmenő rendszerű
és kistérségi szervezésű)
számítógép felhasználása az ismeretszerzésben

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
 tantárgyak közötti integráció megvalósításával egységes kép kialakítása
diákjainkban a bennünket körülvevő világról
 lehetőségeink:
 táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, városismereti
játékok
 kézműves foglalkozások
 akciók: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés
 látogatás: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park,
szemétégető, szennyvíztisztító stb.
 versenyek- szakkörök- DÖK-nap- iskolai, nemzetközi projektek –
diákcsere
Módszerek
A hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. Ezt megfelelő
szakirányú beiskolázással helyi továbbképzések szervezésével lehet biztosítani.
Taneszközök:
Alapvető oktatási eszközök, szakkönyvek, interaktív tananyagok beszerzése, az új
kihívásoknak megfelelően.
Kommunikáció:
A környezeti nevelésben jellegénél,
kommunikáció legkülönbözőbb módjai.

összetettségénél

fogva

nélkülözhetetlenek

a
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Iskolán belüli formái:
 kiselőadások tartása
 házi dolgozat készítése
 iskolarádió felhasználása híradásra
 faliújságon közölt információk készítése
 Web-lapon történő hírközlés
 Internet lehetőség
 Video
Iskolán kívüli formái
 környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból
 környezetvédelemről szóló rádió és televíziós hírek feldolgozása, értékelés
Ellenőrzés, értékelés módja




tantárgyhoz kötötten
kérdőíves felméréssel (szakirodalom megjelölésével)
riport készítése

2.14 A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
2.14.1 A magatartás értékelésének elvei

MAGATARTÁS
Követelmények:
 Az iskolánkba járó diák tartsa meg az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait (házirend és munkanem leírások).
 Tartsa be az iskolához tartozó területek használati rendjét.
 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 Őrizze meg, és az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott és az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.
 Tartsa tiszteletben tanárai és tanulótársai emberi méltóságát.
 Tartsa be és alkalmazza az alábbi területekre vonatkozó illemszabályokat:

iskolai viselkedés,

étkezés,

közlekedés,

jó megjelenés,

szabadidőben végezhető tevékenység közbeni viselkedés,

írásbeli érintkezés,
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telefonálás,
internet

Követelményei:
 Tegyen eleget rendszeres munkával, képességeinek megfelelően tanulmányi
kötelezettségének.
 Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét, biztonságát védő ismereteket.
 Ismerje és alkalmazza a házirend és a munkanem leírások szabályait:

hetesek feladatai,
 Vegyen részt iskolája és osztálya közösségi életében.
 Képviselje iskoláját képességeinek megfelelő felkészültséggel
vetélkedőkön, bemutatókon.

versenyeken,

A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének főbb szempontjai:
 a fenti követelmények megértése, betartása
 osztályfőnöki és igazgatói dicséretek és figyelmeztetések, intők száma, súlya
 fegyelmi intézkedések
 igazolatlan hiányzások száma
A tanuló, magatartása és szorgalma értékelésének minősítésének formája
Magatartás értékelésekor:
 Példás (5)
 Jó (4)
 Változó (3)
 Rossz (2)
Szorgalom értékelésekor:
 Példás (5)
 Jó (4)
 Változó (3)
 Hanyag (2)

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi
véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a
bizonyítványba be kell jegyezni.
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A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
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 udvarias, előzékeny, segítőkészen
viselkedik
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetét
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása

Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja
 tanórán vagy 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
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
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
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 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése
2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei
A tanulók szorgalmának értékelésénél, minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4),
változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket használjuk.
Az 1-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők
többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi
 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi
 munkavégzése pontos, megbízható
 a tanórán kívüli foglalkozáson, versenyeken önként részt vesz
 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órára mindig elhozza

Jó (4) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
 rendszeresen megbízhatóan dolgozik
 a tanórákon többnyire aktív
 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson, vagy versenyeken való
részvételt önként nem, vagy csak ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást
teljesíti
 taneszközei tiszták rendezettek
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
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
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felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek
a tanuláshoz nyújtott nevelői, vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül
félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen, vagy
szöveges minősítése: felzárkóztatásra szorul.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
A sajátos nevelési igényű tanulót szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a pedagógiai
szakszolgálat szakértői véleménye alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az osztályzatokkal, érdemjegyekkel való értékelés és minősítés alól. Ilyen
esetben a tanuló értékelése szövegesen történik.
A félévi osztályzatot az ellenőrző/tájékoztató füzetbe, az év végi értékelést a bizonyítványba
és a törzskönyvbe be kell jegyezni.

2.15 A jutalmazás iskolai elvei
Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeit figyelembe
véve:
 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, vagy példamutató
közösségi magatartást tanúsít
 eredményes kulturális tevékenységet folytat
 kimagasló sportteljesítményt ér el
 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, tartósan, vagy kiváló eredménnyel
záruló együttes munkát végez
 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez.
Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe és az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretben és elismerésben részesített tanulók nevét közzé
lehet tenni az intézmény faliújságján, és az iskolarádióban.
Az írásos dicséretek formái:
 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott
tantárgyban elért városi- és megyei versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos
gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi,
stb.
 igazgatói dicséret: tanulmányi és sport megyei I-III., regionális I-V., országos
versenyen I-X. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló
kiemelkedő teljesítményt nyújt.
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Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a jutalmak odaítéléséről az alábbi
érdemekért:
 kiemelkedő tanulmányi eredmény
 példamutató szorgalom
 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
 az iskola érdekében végzett tevékenység
 kiemelkedő sporttevékenység
 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható
A jutalmak lehetnek:
„Az év tanulója” alapítványi elismerés
Nevelőtestületi dicséret
könyvjutalom,
oklevél,
Kiemelkedő versenyeredményért (Kossuth- emlékplakett, sportszobor)


Nevelők jutalmazása
„Az év pedagógusa” alapítványi elismerés
Tehetséggondozó munkáért (Kossuth- emlékplakett)
Kossuth emlékérem a gyermekekért

A nevelőtestületi dicséret szabályai:
Az alsó tagozat esetében, 2. évfolyamtól egy „jó” minősítés megengedett, amennyiben
három tantárgyi dicsérete van a tanulónak.
Felső tagozatban két „jó” minősítés megengedett, amennyiben három tantárgyi dicsérete
van a tanulónak.
1. évfolyamon a szöveges értékelés miatt nevelőtestületi dicséret nem adható.
2.16 A fegyelmezés iskolai elvei
Azt a tanulót, aki
 kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
 igazolatlanul mulaszt,
 tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít,
 megelőző jelleggel fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A fegyelmi vétség súlyától függően az osztályfőnök és az érintett nevelő az igazgatóval vagy
igazgatóhelyettessel egyetértésben dönt.
Vétségek:
 a házirendben lefektetett pontok megsértése
 oktatási-nevelési folyamat akadályozása
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társaival, közösséggel szemben tanúsított veszélyeztető, vétkes
magatartás

Súlyosság:




az iskolai tulajdon rongálása
jogtalan eltulajdonítás
a házirend kirívó megszegése

Fegyelmező intézkedések:
 szóbeli figyelmeztetés,
 írásbeli figyelmeztetések:
o osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök dönt a
fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is; (3 osztályfőnöki,
szaktanári figyelmeztetés után a 4. vétség igazgatói figyelmeztetést von maga után)





szaktanári figyelmeztetés;
ügyeletes tanári figyelmeztetés;
napközis tanári figyelmeztetés;
igazgatói figyelmeztetés.

Írásbeli intés:


osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel
elérte a fokozatot;
 igazgatói intő.
Fegyelmi büntetés:
Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. Formái:
 osztályfőnöki/igazgatói megrovás;
 szigorú megrovás;
 áthelyezés az évfolyam másik osztályába (az érintett, befogadó osztály véleményének
figyelembevételével).
A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést
az Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület
megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a
köznevelési törvény rendelkezései az irányadók.
A fegyelmi eljárás során a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 58.§-a
szerint kell eljárni.
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A büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, ha súlyos kötelességszegést követ el a
tanuló.

Vagyonvédelmi kártérítés
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak,
taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
Egyedi esetben a nevelőtestület mérlegelése, helyes pedagógiai döntés szükséges.
Azon tanulók, akik sorozatosan követnek el fegyelmi vétséget fegyelmező eljárásként
eltilthatók:
 rendezvények látogatásától
 kirándulásoktól
 színházlátogatásoktól
 táborozástól

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
I. A pedagógiai program érvényességi ideje
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1.
napjától 2024. 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 minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
2. A 2023/2024. 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.
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2. A tanulók a pedagógiai program módosítását, a diák-önkormányzati képviselőik útján a
szülők közösségének és az intézmény vezetőségének javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a szülői
közösség véleményét.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni
a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.kossuth-hatvan.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;
- az iskola igazgatójánál;
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1. sz. melléklet
NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS BEÉPÍTÉSE A PEDAGÓGIAI
PROGRAMBA
Készült: a Hatvani Tankerületi Központ megbízásából, az EFOP-3.3.5-17-2017-00009
azonosítószámú projekt keretében
Készítette: EQUAL EDUCATION CONSULTING KFT. 2019. május 31.
Bevezető
Intézményünk 1-7. évfolyamos tanulói 2018 és 2019 júniusában részt vettek az EFOP-3.3.517 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása” című projekt keretén belül biztosított tematikus bentlakásos
vagy napközis programokon.
A tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzést lehetővé tevő, innovatív tanulásszervezési
eljárásokkal és kreatív módszertani eszköztárral megvalósított programok a hagyományos
tanulástól eltérő módon, de hatékonyan és élvezetes tanulást biztosítva járultak hozzá a
tanulói ismeretek bővítéséhez, a tanulók komplex, differenciált, egyéni fejlesztéséhez. A
kísérleti program tapasztalatainak elemzése és az értékelés eredményei meggyőzően igazolták
számunkra a nem formális és informális tanulás térnyerésének szükségességét.
A nem formális és informális tanulás
Iskolánkban tudatosan figyelemmel kísérjük a szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi,
gazdasági, technológiai és egyéb változásait, és az egész életen át tartó tanulás, valamint
tanulóink munkaerőpiaci esélyeinek megalapozása érdekében igyekszünk rugalmasan reagálni
ezekre a változásokra.
Az élethosszig tartó tanulás elve szerint a formális – az oktatási, képzési intézményekben
megvalósuló, bizonyítvánnyal, oklevéllel záruló – tanulás mellett napjainkban egyre inkább
felértékelődik a másik két tanulási forma:
 a nem formális tanulás, amely szervezett tanulási tevékenység, a formális képzési
kereteken kívül történik, eredményét nem szükségszerűen ismerik el bizonyítvánnyal;
 az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az
ember a napi tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra.
 A nem formális tanulás
A nem formális tanulás középpontjában a gyakorlat, a cselekvési tudás elsajátítása áll.
Színterei lehetnek például: közösségi helyek, kulturális intézmények, könyvtárak, civil,
szakmai és társadalmi szervezetek vagy a formális oktatás rendszereiben folyó, a tanulás
kiegészítésére létrehozott intézmények. Megvalósulhat olyan szervezetek vagy szolgáltatások
révén is (pl. képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás, vagy vizsgára felkészítő
magánoktatás), amelyeket a formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak létre.
Az olyan nem formális színterek, mint például az állatkertek, tudományos központok, parkok,
planetáriumok, művészeti galériák vagy múzeumok vonzó, interaktív helyszínei lehetnek a
tanulásnak.
Az informális tanulás
Az informális tanulás, mint a mindennapi élet természetes velejárója, nem intézményi,
szervezeti keretekben megvalósuló, s nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, és
lehetséges, hogy mi magunk sem ismerjük fel tudásunk és készségeink gyarapodását.
A családban és kortárscsoportokban, valamint az infokommunikációs eszközök
segítségével egyéni módon is megvalósuló informális tanulás a tanulóink képességei
alakításának és személyiségfejlődésüknek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze.

84

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
Az egyre fiatalabb korban kezdődő és rugalmasságot feltételező tanulási forma jellemzője a
tanulók életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a különböző
információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok
felhasználása. Az informális tanulás technikai feltételrendszere az infokommunikációs
eszköztár bővülésével folyamatosan átalakul. A számítógép, internet segítségével
megvalósuló egyéni tanulás mellett tanulóink körében is egyre nagyobb szerepet kap a mobil
telekommunikációs eszközökkel, s a vizualitás új technológiáival történő kognitív
megismerés.
A szabadidőben zajló informális tanulás olyan, szinte kimeríthetetlen lehetőségeket rejtő
tanulási forma, melyben diákjaink attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást
sajátíthatnak el.
Az informális tanulás jelentős hozadéka: amellett, hogy rugalmas, kreatív és bármilyen
keretben megvalósítható, a megélt élmények elősegíthetik, hogy tanulóink érdeklődjenek/
elköteleződjenek a tanulás egyéb formái mellett is. Ezáltal kitörési lehetőséget is biztosíthat
a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számára, ahol a családban a tanulás nem
feltétlenül érték.
A formális és nem formális tanulást általában informális is kíséri.
A nem formális keretekre tervezett programok jellemzői
•
A célok és tartalmak összhangban vannak az intézményi (formális) tanulásban
alkalmazott programmal.
•
Elsődleges célja az adott célcsoport számára egyéni szinten is az igényeknek
legmegfelelőbb tanulási lehetőség biztosítása a tanórán kívül.
•
A célcsoport azonos: pedagógusok és tanulók.
•
Kapcsolatot teremthetünk a mindennapi élet és a tananyag között, az elvont
tudományos jelenségek konkréttá, befogadhatóvá tehetők.
•
Tanórai keretekre nem korlátozott, rugalmas, az eltérő tanulói igényekhez
igazítható.
•
Módszertana színes, változatos, és előnyben részesítjük a tanulásmódszertani
fejlesztő eszközök alkalmazását.
•
Nincs osztályozás, számonkérés, ugyanakkor az értékelés változatos formáit
használjuk.
Az intézményen kívül megvalósuló nem formális és informális tanulási színterek
Színterek lehetnek a kulturális, művelődési intézmények, civil szervezetek, művészeti és
sportegyesületek szervezésében történő oktatások, képzések, tanfolyamok. Szervezhet ilyent
pl. ifjúsági szervezet, tanoda, teleház, önkéntes szolgálat, kortárscsoportok felnőttek
segítségével, stb.
A tematikus programok helyszíne lehet például nyári (bentlakásos vagy napközis) tábor,
múzeum, művészeti galéria, könyvtár, látványlaboratórium, tudományos központ, állatkert,
botanikus kert, vagy a természetes környezet: nemzeti park, tanösvény, erdő, mező, vízpart is.
Az adott tanévben megvalósításra kerülő, előre tervezhető programokat intézményünk éves
munkatervében rögzítjük. Az előre nem tervezhető programokon való részvételre aktuálisan
a döntésre jogosult vezető – az alább részletezett kritériumoknak való megfelelés és a
finanszírozhatóság szempontjait figyelembe vevő – jóváhagyását követően kerülhet sor.
Amennyiben a tanév rendjéről szóló rendelet vagy más jogi szabályozás lehetővé teszi,
továbbá iskolánk fenntartója egyetért és a szükséges feltételeket biztosítja, a tanítási év
lezárását követően a tanulók részére a pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó
foglalkozásokat szervezhetünk, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő
az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
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A nem formális keretekre tervezett programok kritériumai
A rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő programok megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Alapfeltétel, hogy az adott program/tréning/képzés/tanfolyam a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodik, középpontjában a tanulók tudásának,
készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez
szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. A tanulóknak a programokon való részvétele
segíti az iskolában tanultak rendszerezését, megerősítését, nyomatékosítását.
A program jellemzője, hogy
•
szervezett, irányított folyamat, melynek pedagógiai célja van, és a tanuló(k)
fejlődését (készségek és kompetenciák) szolgálja,
•
szervezett formában, keretek között valósul meg,
•
a tanulási cél(ok), tanulási idő vagy tanulási támogatás szempontjából strukturált,
•
az intézményen kívüli szintéren céltudatos, okszerű oktatási-tanulási
tevékenység(ek) zajlik/zajlanak,
•
a tanuló az általa tapasztalt konkrét helyzetekkel közvetlen kapcsolatba kerül,
•
a tanuló által szándékosan vállalt tevékenység: a tanuló az oktatási-tanulási
helyzetben szereplő személyekkel interakcióba kerül, aktív,
•
a tanuló motivációja értékeken alapszik,
•
a tanulás értékelése a formatív, fejlesztő értékelésen alapul, melynek lehetőség
szerint része az ön-, társ- és csoportértékelés, valamint a portfóliós értékelés,
•
elősegíti és erősíti intézményünk partnerközpontú működését, a különböző
együttműködéseket (pedagógus, tanuló, szülők, ágazaton belüli és/vagy más
ágazatok (pl. közművelődés) szereplői, civil szektor, egyéb programszolgáltatók).
A pedagógusokkal/megvalósítókkal szembeni elvárások
•
A nem formális és informális formában megvalósuló programok tervezése és
megvalósítása során kiemelt feladat a tanulói aktivitás, az élményalapúság és a
tanulás közösségi élménnyé formálása, mint szempontok figyelembe vétele és
érvényre juttatása.
•
Elvárás az intézményen kívüli programok szervezéséhez kapcsolódó, releváns
jogszabályi előírások ismerete és betartása.
•
A programok megvalósítása – a program jellege és lehetőség szerint – önkéntesek,
iskolai közösségi szolgálatos tanulók bevonásával történik.
Fentiek mellett, az EFOP-3.3.5-17 projektben megismert és kipróbált új módszertani
fejlesztés nevelő-oktató munkánkban való alkalmazása kapcsán, pedagógiai
programunk következőkben megjelölt fejezeteit kiegészítjük az alábbi tartalommal:
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
Alapelvek
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza
•
a komplexitás elve: A nevelés-oktatás folyamatában számolunk a biológiai,
fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásaival. Az egyes
tanulók komplex személyiségfejlesztéséhez szükséges célratörő, tervszerű és
többoldalú hatások között jelentős szerepet tulajdonítunk az intézmény falain belül
és azon kívül megvalósuló nem formális és informális tanulásnak is. Az iskolai
életet egészében kezeljük, azaz nem csak a tanórákra koncentrálunk, hanem a
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nevelés-oktatás fontos részének tekintjük az iskolában a tanórán kívül eltöltött időt
is. A formális, nem formális és informális tanulási programok egymással
összehangoltan támogatják a kitűzött célok elérését.
•

az egész életen át tartó tanulás elve: Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges
motívumok és tanulási képességek, készségek, jártasságok, attitűdök kialakítása
alapvető jelentőségűvé válik. Az élethosszig tartó tanulás biztosítja azt a
képességek további változását hozó önfejlődést, amelyet az új technológiák, a
munkaerőpiac és a modern társadalom kihívásai igényelnek. Az élethosszig tartó
tanulás szélesebben is értelmezhető, így az élet minden területére kiterjedő
formális, nem formális és informális tanulást is magában foglalja.

•

a tapasztalatszerzés elve: Személyiségünk, viselkedésünk a tanulás során szerzett
tapasztalatok révén fejlődik, változik. A tapasztalatszerzés történhet explicit,
instrukciókra épülő tanulás, megfigyelés vagy gyakorlati tapasztalás útján.
Tanulásfelfogásunk szerint a tanulás a tapasztalatszerzést, az életszerű helyzetek
sajátélményű megélését feltételezi, ahol az információ forrása maga a valóság. Az
ilyen helyzeteket a tankönyvekben található leképzett, leegyszerűsített tananyag
nem képes biztosítani. A régebben elsődlegesnek tartott ismeretekkel szemben
felértékelődött a kompetencia, az a fajta tudás, amelynek elsajátítása természetes
környezetben, életszerű tapasztalatok szerzésével történik. Valljuk, hogy a tanuló
életet alakító tudást és tapasztalatot kell, hogy szerezzen a tanulási folyamat során.
Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a nevelés-oktatás folyamatában a
tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására.
Az informális tanulás jegyében arra törekszünk, hogy tanulóink az élet különböző
színterein szerezzenek tapasztalatokat, az iskola falain kívül is. A külső
helyszíneken jellemző, gyakorlaton alapuló, tapasztalati és élményalapú oktatástanulás, hozzájárul a kreativitás, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez és a
szocializációhoz is.

•

az aktív részvétel elve: A tanulás a tanuló aktív, értelmezést kívánó, értelmezést
létrehozó tevékenysége. A tanulók passzív befogadására alapozó nevelés-oktatás
helyett az aktív tanulási helyzetek megteremtése vált szükségessé, amelyekben a
tanításról a tanulásra, az együttműködésekben történő, élményszerű
tapasztalatszerzésre helyeződik át a hangsúly. A tanuló aktivitásának jelentős
szerepe van a szociális tanulás folyamatában is.

A megváltozott pedagógus szerepnek megfelelően, tudatában vagyunk annak, hogy az
ismeretek forrása ma már nem csak az iskola és nem csak a pedagógus, azaz a tanulás már
túlmutat a formális tanulási kereteken.
A pedagógus a tanulók egyéni tanácsadójává válva, többé-kevésbé a háttérben marad, és
segítséget nyújt a tudás elsajátításának javításához. Kiemelt fontosságot kap a tanulói
autonómia, az önálló cselekvés és az önszabályozás – megengedve a hibázást, a tévedést, mint
a tanulás természetes velejáróját. Az alapelv megvalósítása függ a feldolgozandó tartalomtól,
a szervezési formától, a feldolgozás során alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint
a helyszíntől.
•
az élményalapúság elve: Lehetőség szerint igyekszünk összekötni az élményt a
tanulással. Az élménypedagógiai szemlélet az iskolában megváltoztatja a
pedagógusok és a tanulók egymáshoz és a tudáshoz való viszonyát. Ennek
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érdekében többek közt játékokat, szimulációkat, szerepjátékokat, stb. integrálunk a
tanulási-tanítási folyamatba. Az iskolán kívüli tanulás során az autentikus
környezet élmény- és információgazdag kontextust biztosít a tanuláshoz; a
megszokott taneszközök helyett különféle munka- és vizsgálati eszközöket kínál;
egyszerre több érzékszervre is hat. A tanterem által behatárolt térrel és
hagyományos elrendezéssel szemben a változatos és tágabb tér lehetőséget biztosít
a nyílt, tanulói aktivitáson és együttműködésen alapuló pedagógiai módszerek
alkalmazására. Hisszük, hogy a hosszabb távú, rendszeres iskolán kívüli
programok, ahol a tanulás autentikus élményekkel és szociális interakcióval
gazdagítva zajlik, képesek pozitívan befolyásolni a tananyaggal, témával
kapcsolatos attitűdöket, meggyőződést és viselkedést.
•

a motiváció elve: Felkeltjük tanulóinkban az érdeklődést, a megismerési,
felfedezési vágyat, hogy örömmel, kedvvel jussanak el az ismeretekig.
Pedagógusaink olyan új tanulási lehetőségeket ajánlanak, változatos szervezési
megoldásokat alkalmaznak, amelyek fokozzák a tanulók aktivitását, olyan
módszerek birtokában vannak, amelyekkel pozitív attitűdöt alakítanak ki, pozitív
érzelmeket keltenek bennük. Így kreatív, alkotó tagjaivá válhatnak egy-egy
közösségnek.

•

a bizalom elve: Bizalom, megértés, tisztelet minden egyes tanuló és szülei
személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A bizalom
alapja a biztonság (különös tekintettel az érzelmi biztonságra), a kiszámíthatóság,
a hitelesség, a félelem vagy szorongás nélküli helyzetmegélés lehetősége. A
bizalom záloga a szavahihető, megbízható viselkedés.

•

a differenciálás elve: Törekszünk az egyéni képesség-, fejlettségi szint és a
személyiségi tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok
érvényesítésére a nevelés-oktatás folyamatában. Az iskolán belüli és kívüli nem
formális és informális tanulási alkalmak szervezése a tanulók differenciált
tevékenykedtetésére épül, a feladatrendszerek eltérő fejlesztő hatásának
figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és
taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és
tanórán kívüli szervezeti lehetőségeit. A differenciált pedagógiai munkánk célja
eljuttatni a tanulókat az egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási
szintre. A tanulással kapcsolatos egyéni eltérések mellett a csoportkülönbségeket
is figyelembe vesszük.

•

a személyközpontúság elve: Pedagógusaink személyiségét a másik ember felé
empátiával, feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hiteles, nyílt
kommunikációval és bizalommal fordulás jellemzi. Iskolánkban minden egyes
tanuló fontos, és minél teljesebb körű megismerésben, személyes figyelemben
részesül. A pedagógusok tudatosan teremtik meg a feltételeket az egyén fejlesztése
érdekében a közösségi léthez, az egymás tiszteletén alapuló együttműködéshez, a
közös gondolkodáshoz és problémamegoldáshoz.

•

a visszajelzés elve: Folyamatosan nyújtunk visszajelzést – mind a tanuló, mind a
szülők számára – a személyiségfejlődésről, a tanulói teljesítményekről, ezek
változásáról, javításuk akadályairól. Törekszünk arra, hogy az egyes tanulók
különböző személyiségjegyeihez (például kognitív fejlettségi szint, siker vagy
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kudarcorientáció, különböző motivációs állapot, tanulási technika, szorgalom,
erőfeszítés) igazodó, differenciált, az optimális teljesítményt elősegítő
visszajelzést, értékelést adjunk.
Értékek
Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy iskolánkban a tanulási-tanítási folyamatok
a fent megfogalmazott alapelvek hátterében meghúzódó értékek alapján szerveződjenek.
Kiemelten kezelt értékeink:
•
humanizmus,
•
bizalom,
•
biztonság,
•
emberi szabadság,
•
empátia,
•
méltányosság,
•
szolidaritás,
•
kapcsolatorientáltság,
•
folyamatos tanulás,
•
fenntartható fejlődés.
Az iskolánk működésének filozófiai alapját alkotó, általunk vallott értékeket tudatosan,
személyes mintákon keresztül közvetítjük tanulóink és családjaik, valamint környezetünk felé.
Célok
A tanuló egyéni fejlődése, életminőségének javítása, látókörének szélesítése és a közösségben
való tanulás örömének megtapasztalása pedagógiai-szakmai munkánk elsődleges célja. Az új
módszertan alkalmazásával
• erősödik intézményünkben az inkluzív szemlélet,
• az élményalapú nem formális és informális tanulási folyamatok megjelennek és
beágyazódnak a formális oktatás rendszerébe,
• az új módszertan hozzájárul a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez,
• megerősödik a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység
intézményünkben,
• a tanórákon kívül az iskolában eltöltött időben megvalósuló, és az intézményen
kívüli nem formális és informális tanulási formákon alkalmazott új módszertan
hozzájárul a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátításához, a személyiség
kiteljesedéséhez,
• a nyitott nevelési-tanulási színtereken megvalósuló tematikus foglalkozások
keretében lehetőség teremtődik olyan tanulási módokra és szervezési
megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak fejlesztését, a heterogén tanulói közösségek kialakítását és az
osztályközösségek megerősödését,
• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási motivációja
erősödik,
• csökkennek a lemorzsolódási mutatók, és ez hosszabb távon hozzájárul a
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez,
• megalapozódnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák,
• erősödnek a célok megvalósításához elengedhetetlen, különböző szintű és típusú
együttműködések.
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Feladatok
A célok megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
• a tantermen kívüli, élményalapú gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló
foglalkozások, tematikus nem formális és informális programok számának
növelése,
• belső szakmai műhely kialakítása a feladatra, majd szakmai koncepció kidolgozása
az intézményünk nevelési-oktatási rendszerébe való integrálásra, figyelembe véve
az alábbi témamodulok felhasználási lehetőségeit:

Témamodulok, évfolyamok és tantárgyi illeszkedések
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•
•
•
•
•

a befogadó, esélyteremtő szemléletén alapuló kooperatív pedagógiai kultúra
elmélyítése, az ezt szolgáló akkreditált pedagógus-továbbképzéseken való
részvétel előnyben részesítése,
az újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások
alkalmazása,
a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása,
az esélykülönbségeket mérsékelő, esélyteremtő módszertan alkalmazása,
a digitális korszak korszerű tanulási módjainak előtérbe helyezése.

Eszközök
A gyakorlatban olyan nevelő-oktató munkát segítő eszközöket alkalmazunk, amelyek
értékeink közvetítését segítik, és alapelveinknek megfelelnek. Kiemelt szempont a
mobilizálható környezet kialakítása és az élménypedagógia szükséges eszközeinek
biztosítása.
Eljárások
A projektben megismert és alkalmazott újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató
tanulásszervezési eljárások jelen vannak pedagógiai munkánkban. Nagy hangsúlyt
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fektetünk az olyan tanulásszervezési módokra, alkalmazott módszerekre és technikákra,
amelyek alkalmasak a célok megvalósítására. Előtérbe kerül a kulcskompetenciák
fejlesztése, az aktív, cselekedtető, kooperáción és kölcsönös függéségen alapuló
tanulásszervezési eljárások alkalmazása.
2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóinkat felkészítsük az optimális szintű közösségi és
önfejlesztő aktivitásra, a konstruktív életvezetésre, és mindezek érdekében jelentős
szerepet kap nevelőmunkánkban az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Személyiségfejlesztő munkánk a tanuló minél sokoldalúbb megismerésén alapul, melyet a
formális keretekhez viszonyítva hatékonyabban szolgálnak a nem formális és informális
tanulási formák.
A tanulást tágan, széles spektrumban értelmezzük, és nem csak az iskolai, osztálytermi
tanulást értjük alatta. A gyermek születésétől kezdve folyamatosan tanul.
Felfogásunk szerint a tanulási folyamatban tapasztalt különbözőségek – úgymint az eltérő
tanulási stílus és tempó, az eltérő intenzitású érdeklődés, a változó támogatási igény –
természetes velejárói a tanulási folyamatoknak. A személyre szabott komplex fejlesztés
folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák, ezen belül kiemelten a
szociális (személyes és társas) kompetenciák fejlesztésére.
Az esélykülönbségek mérséklése érdekében feladatunk az egyéni, hozott tudásokra,
erősségekre épülő fejlesztés.
Az nem formális és informális tanulási alkalmak foglalkozásain számolunk azzal, hogy a
tanulók különböző szinten állnak a tudásban, mindenkinek más és más az előzetes
tudása, mindenkinek más lehet a tapasztalata, és másképp érett a tananyag
befogadására.
Az ismeretek közvetítésekor, szövegértés fejlesztésekor, szövegfeldolgozás során
prioritásként kezeljük az előzetes tudásra épülő ismeretelsajátítást. Az előzetes tudás
előhívása különösen meghatározó jelentőségű a hátrányos és halmozottan hátrányos
tanulók esetében, legfőképpen a verbális tanulás során.
3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése
mellett felértékelődik a tanulói közösségépítés szerepe, mivel a tanuló egyéni
fejlesztése a tanulói közösségek hatásán keresztül is érvényesül. A közösségépítést
elősegítő feladataink:
• heterogén csoportalakítás,
• kooperáción alapuló tanulásszervezés,
• a közösségben elfoglalt hely rendezése (státuszkezelés).
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