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1. Az intézmény nevelési programja

4

1.1. Jövőkép
„A gyermek az, aki véghez viszi, amit elkezdtél…
Az emberiség sorsa az ő kezében van.”
(Lincoln Abraham)
 Intézményünk 8 évfolyamos, általánosan képző intézményként működik.
 Pedagógusaink korszerű oktatási-nevelési módszereket alkalmaznak.
 Arculata megfelel a kor követelményeinek.
 Gyermekközpontú iskola, jellemzője a családias légkör.
 Támogató családi háttérrel rendelkezünk.
 Kapcsolatrendszerünk partnerközpontú.
 Integráció: különböző hátterű szocializációval rendelkező tanulóink igényeit
összehangoljuk.
 Differenciálás: tehetséges és felzárkóztatásra szoruló diákok fejlődését egyaránt segítjük.
 Idegen nyelv, informatika, sport, művészetek megszerettetése.
 Tanulóink 99,6 %-a középfokú intézményben tanul tovább.
 Egészséges életmódra, környezetvédelemre, a természet szeretetére, fenntarthatóságra
nevelünk.
 Egész életen át tartó tanulás képességét fejlesztjük.
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1.2. Küldetésnyilatkozat
Pedagógiai programunk az általános iskolai nevelést és oktatást szolgálja. Jól jellemzi ezt
választott hitvallásunk:
„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg életedet!”
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat, így
kívánjuk megvalósítani a gyerekközpontú iskolát.
Legfontosabb pedagógiai feladatunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint
a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a
ránk bízott gyermekekből.
Elsősorban a szülőkkel ápolt személyes kapcsolatok révén – folyamatosan részt kívánunk
venni környezetünk életében.
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:


humánus



fegyelmezett



művelt



kötelességtudó



kreatív



gyakorlatias

ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:


nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket



a természet, a környezet értékeit



más népek értékeit, hagyományait

1.3. Helyzetelemzés
Iskolánk Székesfehérvár zöldövezeti részében helyezkedik el. 8 évfolyamos, általánosan
képző intézményként működik párhuzamos osztályokkal. Kiemelten kezeljük, és emelt
óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet és az digitális kultúrát. Elsőseinket türelmesen,
hagyományos szótagoló módszerrel tanítjuk olvasni.
Első osztálytól ötödik osztályig a testnevelés órákon korcsolya oktatás és úszásoktatás is
folyik. Így tanulóink 99%-a vízbiztos úszóvá válik. Digitális kultúrát korszerű, jól felszerelt
szaktanteremben tanulnak a diákok. Szakköreink munkájába 1-8. évfolyamig bekapcsolódhatnak
tanulóink.


sportköreink valamennyi tanuló számára biztosítják a mindennapi testedzés
lehetőségét:
-

labdarúgás, labdás készségfejlesztés, tenisz, korcsolya, úszás

Pedagógusaink a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel külön-külön,
differenciáltan foglalkoznak


dislexia, disgraphia, diskalkulia



könnyített testnevelés

Iskolánknak több ezer kötetes könyvtára van.
Iskolánkban a nevelés és a tanítás egyenrangú. Természetesen itt halaszthatatlan kötelessége
van az iskolának és a családnak egyaránt.
A társadalmi integrációt figyelembe véve fontosnak tartjuk, hogy az osztályközösségek és
azon belül a szegényebb sorsú-jobb módú; gyengébb képességű-tehetséges tanulók sokat
legyenek együtt, egymást indirekt módon is segítsék.
A Zentai Úti Általános Iskolában jelenleg (2020. szeptember 5.) 484 fő kisdiák tanul. A
2020/21-es tanévet 38 fő pedagógussal, és három fő, nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatott kollégával kezdtük meg. Egy fő a pedagógiai asszisztens, egy fő a rendszergazda.
Az adminisztrációs munkát egy fő iskolatitkár segíti.
Az igazgató munkáját 2 fő igazgatóhelyettes segíti.
Az udvaron megújuló kézilabdapályát, a szabadidő hasznos eltöltéséhez pedig pályázaton
nyert színes, korszerű szabadtéri játékokat használhatnak tanulóink.
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A Zentai Úti Általános Iskola és a Csitáry G. Emil Művészeti Műhely Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanárai délutánonként a mi diákjainkat oktatják hangszeres zenére,
néptáncra.
Már hagyománnyá vált nálunk az Erdei iskola programja.
A szabadidőt a tiszta levegőjű, parkosított környezetben, felügyelet mellett töltik diákjaink.
2010-ben elnyertük az „Elkötelezettség a kiválóságért” európai szintű minőségi díjat.
2006-ban Öko-iskola címet nyertünk el, melyet három alkalommal újítottunk meg, így
2012-ben elnyertük az Örökös Öko-iskola címet.
2012. decemberétől testvériskolai együttműködési szerződést kötöttünk a Stevan Sremac
Általános Iskola November 11. munkaegység – Zenta – iskolával.
2014. decemberétől testvériskolai együttműködési szerződést kötöttünk a romániai Temes
vármegyében található Scoala Gimnaziala Tormac – Végvári Általános Iskolával.
Zentai

Iskolánk

megújításáért

Alapítványunk

lehetőséget

biztosít

az

oktatás

körülményeinek javításához, tanulóink jutalmazásához, a pedagógusok továbbképzéséhez.
Iskolánk hangulatára jellemző a jó értelembe vett családiasság. Ismerjük egymást, a
hozzánk járó diákokat és szüleiket. Felelősséget érzünk minden zentaisért.

1.4. Az intézmény pedagógiai alapelvei, pedagógiai céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Pedagógiai alapelvek
Pedagógiai programunk fő irányainak meghatározásához figyelembe vettük a szülők
véleményét, a tantestület szakértelmét, tanulóink adottságait. Iskolánk elsősorban körzeti
beiskolázási feladatokat lát el városunk Ráchegy területén, de szívesen fogadunk vidéki tanulókat
is.
Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja:


fontos szerepet szán a hagyományoknak



a nemzeti azonosságtudat fejlesztésnek



személyiségközpontú nevelésnek, oktatásnak



másság elfogadásának



önértékelésnek, önfejlesztésnek
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a kor követelményeinek megfelelő tudásnak

Pedagógiai célok
Az intézmény segíti diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt és felkészült
szakemberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges,
alkotásra és boldogságra képes emberré válhatnak.


a társadalom számára hasznos, boldogságra képes emberek nevelése-oktatása



a társadalom változó viszonyaihoz alkalmazkodó, abban eligazodni képes
ember nevelése-oktatása



magas színvonalú pedagógiai munkával, a „hozzáadott érték” elvének hatékony
érvényesítése



önálló problémamegoldó képesség fejlesztése



munkafegyelemre, megbízhatóságra nevelés



a magyar kultúra, a hagyomány, a történelem emlékeinek, művészetének
tiszteletére nevelés



nemzeti ünnepeink méltó megünneplése



az egyetemes emberi értékek megismerése és tiszteletben tartására nevelés



toleranciára nevelés



egészséges életmódra, harmonikus életvitelre nevelés



kommunikációs készségek fejlesztése



önismeret fejlesztése

Pedagógiai feladatok


közösségi

élethez

szükséges

önismeret,

együttműködési

készség,

együttműködni akarás, tisztelet, segítőkészség, szolidaritásérzés, empátia
fejlesztése


megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség, önmagáért és másokért érzett
felelősség fejlesztése, kialakítása a tanulókban



tudatosítani kell a közösség demokratikus működésének értékét és a
demokratikus működés általános szabályait
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a természeti és épített környezet iránti felelősség és a védelmükért működő
normarendszer kialakítása, fejlesztése



erősíteni kell az Európához tartozás tudatát, a fogékonyságot a magyarság és
más

népek

hagyományainak,

kultúrájának,

szokásainak,

életmódjának

megismerésére, megbecsülésére
Pedagógia eszközei, eljárásai, módszerei
A kitűzött célok elérése érdekében alkalmazott eljárások (módszerek), eszközök szorosan
függnek a nevelés-oktatás tartalmi elemeitől, a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a
pedagógus aktivitásától. Minden módszer célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre
késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. A módszerek, eljárások, eszközök
alkalmazásának leghatékonyabb módja a módszerek, eljárások kombinációja.
A

nevelőtestület

törekvően

figyelembe

veszi

az

alkalmazott

módszerek,

eljárások

kiválasztásakor:


a tanulók életkori sajátosságait



saját személyiségét (pedagógiai kultúrája, felkészültsége, stílusa, egyénisége)



az adott szituációt és annak tartalmát



az alkalmazás hatékonyságát

Alkalmazott nevelési-oktatási eljárások, módszerek
Meggyőzés módszere: személyes példaadás, modell értékű személyek bemutatása, bírálat,
önbírálat, beszélgetés, előadás, magyarázat, a tanulók önálló elemző munkája.
A tevékenység megszervezésének módszere: követelés, gyakorlás, segítségadás, ellenőrzés,
ösztönzés, értékelés.
Magatartásra ható módszerek:


ösztönző: dicséret, biztatás, elismerés, értékelés, jutalmazás, ígéret, helyeslés



kényszerítő: felszólítás, parancs, büntetés



gátlást kiváltó: felügyelet, intés, elmarasztalás, átterelés
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1.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk valamennyi tanárának alapvető feladata a személyiségfejlesztés.
A tananyag elsajátítása mellett tehát fontos követelmény a megfelelő neveltségi szint
elérése.
Feltétlenül fejleszteni kell:


a problémafeltáró gondolkodást



a kreativitást



a komplex látásmódot



az akaraterőt, a küzdőszellem kialakulását, a kitartás igényét



egymás tiszteletét, mások értékeinek megbecsülését, toleranciát, a másság
elfogadását



szellemi és higiéniai igényességet



reális önismeretet, önkritikát



életkornak megfelelő értékrendet, döntési képességet



egészséges és kulturált életmódra való igényt

Egyéb foglalkozások
Szerepe egyenértékű a tanórai foglalkozásokéval, sőt időnként nagyobb hangsúlyt kap.
Színterei:


tanórán kívüli, a másnapi felkészülést, a tanult tananyag elmélyítését elősegítő
foglalkozások (napközi, tanulószoba)



szakkörök



énekkar



sportfoglalkozások



közösségformáló szabadidős programok: színház, hangverseny látogatások,
kirándulások stb.

Fontos szerepük van:


a tanulás tanításában



az olvasóvá nevelésben – könyvtár
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az egészséges életmódra nevelésben



szabadidő hasznos eltöltésében



a kulturált étkezési szabályok megismertetésében, betartásában

1.6. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.6.1. Az egészségfejlesztés, elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával
kapcsolatos iskolai feladatok
Szükséges, hogy tanulóink korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel, jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.
Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
A tanulók életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel.


egészséges magatartásmódok, életmód kialakítása



személyes higiénés ismeretke fejlesztése, gyakoroltatása



egészséges táplálkozásra nevelés



rendszeres testmozgás



az egészségkárosító magatartásmódok megismerése



prevenciós nevelés – az alkohollal, drogokkal és a dohányzással szembeni
elutasító magatartás kialakítása

1. évfolyam


Így működik a testünk. Személyi higiéné



Egészség, betegség. Védőoltás



Balesetmegelőzés – nyári veszélyek, közlekedési balesetek megelőzése
Elsősegélynyújtás

2. évfolyam


Önismereti tréning: Milyen vagyok? Miért vagyok különleges?



Biztonságban otthon. Veszélyes anyagok a lakásban. Segélyhívás.
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Balesetmegelőzés – nyári veszélyek, közlekedési balesetek megelőzése
Elsősegélynyújtás

3. évfolyam


Önismereti tréning. Érzelmek, érzések. Stersszkezelés



Egymásra való odafigyelés



Balesetmegelőzés – nyári veszélyek, közlekedési balesetek megelőzése
Elsősegélynyújtás

4. évfolyam


Aktív, egészséges életmód



Dohányzás



Biztonságban otthon. Háztartási balesetek. Baleset megelőzés. Segélyhívás



Balesetmegelőzés – nyári veszélyek, közlekedési balesetek megelőzése
Elsősegélynyújtás

5. évfolyam


Serdülőkori változások



Nemet mondás. Önvédelem



Internet veszélyei



Elsősegélynyújtás

6. évfolyam


Serdülőkori változások. Higiénia



Internet veszélyei



Dohányzás. Energiaital



Elsősegélynyújtás

7. évfolyam


Az életmód szerepe a rák megelőzésében. Önvizsgálat fontossága



Táplálkozási zavarok



Barátság. Szerelem. Párkapcsolat



Internet veszélye



Elsősegélynyújtás
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8. évfolyam


Fogamzásgátlás.



AIDS. HPV. Szexuális úton terjedő betegségek



Táplálkozási zavarok



Az életmód szerepe a rák megelőzésében. Önvizsgálat fontossága



Internet veszélyei



Elsősegélynyújtás

A fentiek mellett lehetőség van az igény szerinti, aktuálisan felmerülő témák megvitatására.
A prevenciós órák interaktívak, melyhez életkornak megfelelő játékos feladatok, illetve kisfilmek
tartoznak.

1.6.2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása
Célja


balesetek megelőzése



betegségek elkerülése, az egészség megóvására nevelés



felkészítés balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése az iskolában, a
háztartásban, a közlekedésben.



elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása



tantárgyi órák keretében



osztályfőnöki órákon



egészség-napok keretében



tanórákon kívüli foglalkozások alkalmával



védőnői hálózat igénybevételével



sport-programok alkalmával



elsősegélynyújtási tanfolyamokon

Formái

Módszerei:


elméleti oktatás



ismeretközlés, beszélgetés



szemléltetés
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1.7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A közösségfejlesztés eredményessége érdekében törekednünk kell, hogy minden tanuló:


ismerje meg és tartsa be a társas együttélés alapvető szabályait



megismerje kulturális örökségeink jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeit



váljon érzékennyé környezete állapota iránt



legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven
használni



életkorának megfelelő tudjon kommunikálni



ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető
tényezőit és ezek elkerülésének módjait



legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére

1.7.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
Az iskolai nevelés-oktatás kerete az osztály, amely azonos korú tanulók csoportja.
Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amelyet az iskola valamennyi
dolgozója közösen, egymást erősítve végzi, és amelyben meghatározó szerepe van az
osztályfőnöknek.
A közösségfejlesztés szempontjából fontos az osztályban tanító tanárok összhangja. Ezért
törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek, megbeszéljék egy-egy adott
osztály problémáit, egységesen lépjenek fel, az eredményes és hatékony munka érdekében.

Feladatai:


véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség fejlesztése



oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik
elmondani érzéseiket
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segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában



személyes példamutatás



a közösséget érő hatások elemzése, következtetések levonása



jutalmazás és büntetés alkalmazása



a másság elfogadása



változatos munkaformák alkalmazásával egymás segítése a tanulási
folyamatban



alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a haza
szeretetet, és hagyományainak ápolását



pozitív jövőkép kialakítása



környezetkímélő felelős, magatartás kialakítása



önálló ismeretszerzésre, véleményformálásra és –kifejezésre nevelés



a kommunikációs kultúra fejlesztése



az új információs rendszerekben való eligazodás és annak kritikai módon való
használatának fejlesztése



családi életre való nevelés során kapjon átfogó képet a munka világáról, a
gazdasági folyamatokról



ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek



vállaljon részt a testvériskolai kapcsolatok ápolásában



kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába



legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére



tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést

1.7.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös
cselekvések. A kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen végzett
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munka örömének együttes átélését; az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulságok
levonását.

Lehetséges formái:


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



közös

sportprogramok,

amelyek

előmozdítják

az

egészséges

életmód

szokásrendszerének kialakítását


csapatversenyeken való részvétel erősíti az egészséges versenyszellemet, segíti
az együttműködő készség fejlődését



az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására
is lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség.
E feladatok kiváló terepet jelentenek a közösség iránti felelősség átérzésének
elmélyítésére.



tehetséggondozás és felzárkóztatás alkalmával az önbizalom, önértékelés
fejlesztése lehetőséget terem a közösségbe való zökkenő mentesebb
beilleszkedésbe



szakkörök

lehetőséget

biztosítanak

a

gyermekekben

lévő

tehetség

kibontakoztatására


tanórákra

való

felkészülés

lehetőséget

biztosít

egymás

segítésére,

empátiakészség és az egymásra figyelés fejlesztésére.

1.7.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A diákok által kezdeményezett tevékenységek mozgatórugója iskolánkban a diákönkormányzat.
A működés módja: minden osztály két képviselőt választ a tanév kezdetén, aki képviseli
társait a diákönkormányzat megbeszélésein.
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Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a
közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra.

Feladat:


évente kétszer: I. és II. félévben diákgyűlés összehívása



olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem
sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak



a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkák,
közösségépítő tevékenységek fejlesztése



a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése



olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket
keltenek a közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség



a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése



a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése



olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének
sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait

Az iskolai hagyományok szellemében a diákönkormányzat feladatai közé tartozik:


a Mikulás és a farsangi buli megszervezése



a DÖK-nap programjainak megszervezése és lebonyolítása



javaslatok előterjesztése a Zentais-hét programjaira vonatkozóan



javaslatok előterjesztése az iskolai túrák megszervezésére, a nyári tábor és a téli
sítábor programjainak összeállítására

1.7.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai


Kirándulások, túrák, erdei iskolai programok, városismereti séták, amelyek az
együttes élményen túl lehetőséget teremtenek nemzeti értékeink jobb
megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti tisztelet, a környezet iránti
felelősség érzésének felkeltésére.
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A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az
esztétikai nevelés mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak
elsajátítását, gyakorlását.

1.7.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógia feladatok évfolyamokra
bontással
Mindennapok viselkedése
1-3. osztály


köszönjön társainak, tanítóinak



hangneme tisztelettudó legyen



megszólítás felnőttek és gyerekek körében



szándékát megfelelően tudja kinyilvánítani: kérés, tudakozódás



véleményét megfelelő formában tudja közölni



kérés, felszólítás illemszabályai



legyen udvarias felnőttekkel, lányokkal szemben



érzelemnyilvánításai, reakciói ne legyenek agresszívek



más holmijához csak engedéllyel nyúljon



tudjon kulturáltan érvelni, véleményét megfelelő formában kinyilvánítani



hangneme megfelelően udvarias legyen



a durvaság, erőszak ne jellemezze viselkedését, törekedjen a problémák

4-6. osztály

kulturált megoldására
7-8. osztály


fokozott figyelem a hangnemre



kérés, szándék megfelelő közlése, vélemény



udvariasság



a másik érzelmi ingadozásainak figyelembe vétele

A hazával, nemzettel kapcsolatos értékek
1-3. osztály
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ismerje meg nemzetünk jelképeit (címer, zászló)



ismerje meg nemzeti ünnepeinket



ismerje meg a Himnusz és a Szózat jelentőségét



nemzeti ünnepeinken (virág, zászló, dísz készítése) hagyományainkat tisztelje,
ismerje, őrizze



magyarságtudattal rendelkezzék



városunk történelmének megismerése



helyünk a világban, büszkeség városunkra



megemlékezések, koszorúzások



magyar történelmünk ismerete



kultúránk ápolása



Magyarország helye a világban



szerepe az európai régió országaiban



Magyarország szervezeti felépítése: vezető politikusok ismerete



alapvető emberi jogok megismerése



véleménycsere a különböző nézetekről



világkép alakítása



vegye észre a körülötte lévő társadalmi viszonyokat, egyes emberek életét.

4-6. osztály

7-8. osztály

Társadalmunk közösségi értékei
Család
Célunk:


a család, az anyaság tiszteletére nevelés



tisztelet a szülők, nagyszülők iránt



a családi hagyományok őrzése, ápolása, az ősök tisztelete



a családon belüli meghittség, szeretet, önzetlenség fontosságának tudatosítása



a család nyújtotta védettség, összetartozás érzésének erősítése



anyák napi műsorszervezés, ajándékkészítés
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munkamegosztásra való felkészítés



köszöntések, ajándékozás

1.8. 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:

1.8.1. A pedagógusok helyi feladatai


színvonalas oktató-nevelő munkáját a hozzáadott pedagógiai értékek hatékony
érvényesítésével végezze



felelősséggel

és

önállóan,

a

tanulók

tudásának,

képességeinek

és

személyiségének fejlesztése érdekében tegye munkáját


produktív tanulási környezetet, légkört teremtsen



készítsen az év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét
figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet



tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen készüljön, azokat
szakszerűen és pontosan tartsa



óráin fordítson gondot a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni
fejlesztésüket optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja



rendszeresen ellenőrizze és értékelje a tanulók teljesítményeit, eközben
fordítson gondot arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban
legyen



többféle módszertani megoldásban gondolkodjék



alkalmazza a tantárgyi koncentrációt



az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten
belül javítsa ki, a dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közölje – ennek
segítségével tanártársaival együtt biztosítja, hogy ugyanabban az osztályban egy
napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjanak
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a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró-, illetve iskolai dolgozatot
legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt írassa meg



változatos, méltányos értékelési módszereket alkalmazzon



értékelésében pozitív változásokat, értékeket hangsúlyozzon



a kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrizze, javítja, és velük együtt javíttatja



az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó
gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet



a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az
iskola

lehetőségeinek

kihasználásával

segítse

hozzá

tehetségük

kibontakoztatásához (helyi szakkör, tanulmányi versenyre való felkészítés stb.).


szorgalmi feladatokkal, gyűjtőmunkával önálló ismeretszerzésre is ösztönözzön



iskolai, kulturális és sportprogramok szervezzen



állítson össze kísérleteket, tanulmányi versenyeket, azokat vezesse le és
értékelje



lehetőségéhez képest használjon IKT eszközöket



óráin optimálisan használja fel az iskolában rendelkezésre álló szemléltető
eszközöket, gondoskodjék a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő
tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjéről és a szaktantermek rendben
tartásáról, dekorációjáról



az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos –
szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállaljon



az

iskolavezetés

megbízása

alapján

elláthat

különböző

feladatokat

(osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat vezetője)
és felelősi tevékenységeket (pl. tankönyvfelelős stb.)


team-munkában is dolgozik



óraközi ügyeletet ellátása, beosztható étkezés felügyeletére, szükség szerint – az
iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez



vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken felügyel
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elvégezze a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát:
pontosan vezeti az e-naplót, megírja a javító- és az osztályozó-vizsga
jegyzőkönyveit



részt vesz az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon, a szülőkkel való
találkozási alkalmakkor tájékoztatja őket a tantárgyi követelményekről, a
tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő
problémákat és megoldási módokat keresnek



köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken, joga van
véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni



rész vesz a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken



jelen legyen minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen



kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya
körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani
fejlesztések körében való tájékozódás



megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás),
meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb
taneszköz-szükségletet



munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában,
illetőleg a foglalkozás helyén, akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn
belül értesíti feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával
hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez



aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja
kollégáival önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi
értékelés helyi elveit, részt vesz a helyi tantervek kidolgozásában, a
munkaközösség-vezető felkérésére továbbképzési célú előadást tart



tanítás nélküli munkanapon igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkát
végez



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában közreműködik
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kötelessége a tanulók személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított
pedagógiai koncepció mentén való fejlesztése, a pedagógiai programban
rögzített iskolai értékrend következetes képviselete



kísérje figyelemmel a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében
együttműködik az osztályfőnökökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal



együttműködik a fejlesztőpedagógussal



tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot
fordít a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a
rendelkezésre álló idő optimális kihasználására



meghatározó

szerepe

van

a

gyerekek

tanulásához

való

viszonyának

kialakításában; feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítésekben
rejlő örömforrások felfedeztetése; a gyerekek spontán érdeklődésének
fenntartása, fejlesztése


pozitív visszajelzésekre épülő, bizalmi légkört alakít ki, amelyben elfogadja,
hogy minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra



sikerélményekkel igyekszik a tanulók egészséges önbizalmát kialakítani



felfedezés-alkotóvágy kialakítására törekszik



felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben
egészséges körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő
időt töltsenek szabad levegőn való mozgással is



tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére, és él a lelki egészségét megőrző
technikák alkalmazásával



a pedagógus etika írott és íratlan szabályait betartja

1.8.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában. Munkáját a
kerettanterv, az iskola pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnök
felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak.
Legfontosabb felelősségek és feladatok:


a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése
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differenciált fejlesztése



közösségi tevékenységük irányítása



önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv és az
osztályfőnöki órák tématerve. Törekszik tanulói család és szociális körülményeinek alapos
megismerésére, a szülők iskolával szembeni elvárásainak, a gyerekekkel kapcsolatos ambícióinak
megismerésére, szükség esetén családlátogatással.
Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó értékrendet.


együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal



szükség esetén látogatja az osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli
foglalkozásait, tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az
érintett nevelőkkel megbeszéli



szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat
és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze



vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a
nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét,
neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását



az osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja az addig tapasztaltakat és a
következő időszak teendőit



gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő
szintet a tanulásban



figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét



gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására



tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát



a másság elfogadásával toleranciára, tiszteletre, empátiára, zentais értékeink
megóvására nevel



előnyben részesíti a kooperatív tanulási formát a tanulók intellektuális,
szociális- együttműködési képességeinek fejlesztéséért



fejleszti a tanulók vitakultúráját
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A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel
az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák
témáit a tanmenetben rögzíti.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így megismertesse tanítványaival a kulturált
szórakozás és művelődés változatos formáit, kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas
eltöltésének igényét. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít.


segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai
közéleti tevékenység iránti érdeklődést



a gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és
szabadidős foglalkozásokat is) értékeli, bennük is kialakítja a reális önértékelés
igényét



a gyerekek életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti
gyakorlattal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra



az iskolai éves munkatervben meghatározott alkalommal szülői értekezletet,
illetve fogadóórát tart



megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az
egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan



segíti osztályában a szülői munkaközösség munkáját, és képviseli az osztály
érdekeit a nevelőtestület előtt



folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és
elmarasztalás formáit

Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit:
 felel az e-napló szabályszerű vezetéséért
 bizonyítványok és törzslapok pontos megírásáért
 a magatartás füzet vezetéséért
 a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzéséért
 a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatásáért
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 összesíti a tanulók hiányzásait
 az igazolatlan hiányzásokat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően jelzi
 szükség esetén a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a szakszolgálatokkal


tanítványait együttműködésre ösztönzi, a közösség egyenértékű tagjaiként kezeli



fejleszti a tanulók vitakultúráját



a pedagógus etika írott és íratlan szabályait betartja

1.9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
1.9.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek


a tanuló egyéni fejlődési üteméhez igazodó pedagógiai eljárások, eszközök,
módszerek tervezése, alkalmazása



differenciált tanulói tevékenységek szervezése



egyéni munkatempónak megfelelő feladatadás



3.-8. évfolyamon idegen nyelv oktatása (angol/német) csoportbontásban



4. évfolyamtól digitális kultúra oktatása csoportbontásban



5.- 8. évfolyamon matematika tanítása csoportbontásban



5.-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom oktatása csoportbontásban

Szakkörök, sportkörök működtetésével tanulóink lehetőséget kapnak az érdeklődésük
kibontakoztatására, érdeklődésükhöz igazodó ismeretszerzésre, tevékenységek végzésére:


versenyekre való felkészítés során



az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
egyéni vagy csoportos használatával
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1.9.2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A tanulási kudarcnak kitett és részképesség-hiányos (dyslexia, dysgráphia stb.) tanulóink
esélyt kapnak hiányos ismereteik, képességeik és készségeik javítására. Segítséget adunk, hogy
kialakuljon a pozitív tanulói motiváltságuk, melyhez intézményünk a következő feladatokat,
felzárkóztató programot, eljárásokat határozza meg:


egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás megszervezése



a felzárkóztató foglalkozások



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



a továbbtanulás irányítása, segítése



önértékeléssel az énkép meghatározása, önértékelő képesség fejlesztése, helyes
önismeret alakítása



tanulás tanítása, tanulási technikák elsajátíttatása



a tanulók sikerélményekhez juttatása



szülők tájékoztatása a segítségnyújtás lehetőségeiről



a szakértői vélemények alapján megfelelő szakember, gyógypedagógus
szakszerű segítségének igénybe vétele

1.9.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A fejlesztő, segítő tevékenység programját helyzetfelmérés alapján, egyénre szabottan
határozzuk meg, az alábbiak szerint:

Feladatok

Felelősök

Érintett tanulók felmérése, megismerést követő Osztályfőnökök, pedagógusok, fejlesztőpedagógus
regisztrálása
Szakértői vizsgálat, vélemény beszerzése

Osztályfőnök, fejlesztőpedagógus
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Személyre szabott pedagógiai eljárások

Pedagógiai szakszolgálat-nevelési tanácsadó,

megtervezése

fejlesztőpedagógus, szakértők, nevelőtestület tagjai

Pedagógiai eljárások érvényesítése: kiváltó

A tanulóval kapcsolatban állók (család, diáktársak,

okok megismerése (iskolán kívüli környezet

pedagógusok, fejlesztőpedagógus, nevelési

hatása)

tanácsadó, szakértők)



szoros kapcsolattartás szülőkkel,
gondviselőkkel



szoros kapcsolattartás Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központtal



pozitív közösségi hatások célirányos
alakítása, létrehozása



személyiségfejlesztő (szociális
készségfejlesztő) technikák alkalmazása,
együttműködési képesség fejlesztése

Szükség esetén a nevelési tanácsadó

Osztályfőnök

szolgáltatásainak igénybe vétele
Az érintett tanulók iskolai, közösségi

Osztályfőnök, szaktanárok

programokba való bekapcsolása
Módszerei:


következetesség, közösségi, illetve pedagógus példamutatás, toleráns
hozzáállás,



egyéni felzárkóztatás



kis lépések elve



tehetséggondozás

A szülők, gondviselők segítése tanácsadással, problémás esetben konzultáció szervezése
szakértőkkel.

1.9.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A gyermekvédelmi munkát a gyermek osztályfőnöke végzi.
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Munkájának alapja:


1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról



1989. évi ENSZ egyezmény a gyermekek jogairól

Hátrányos helyzet okai:
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:


szegénység, alacsony jövedelem



a család egzisztenciális bizonytalansága, rossz lakásviszonyok



az eltartottak nagy száma



deviáns életmód



ép, teljes család hiánya



egészségi problémák



fogyatékosság



alacsony kulturált színvonal

Halmozottan hátrányos helyzet okai:
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség;
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.
A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló
eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet fennállását is.
Veszélyeztetettség okai:


alkoholizmus, elmebetegség



magárahagyatottság, családi biztonság hiánya



súlyos beilleszkedési gondok



antiszociális értékrendű társaságba keveredés



túlkorosság, tanulmányi lemaradás

Kiemelten súlyos problémák:


fizikai bántalmazás



szexuális zaklatás



felügyelet nélküliség
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szenvedélybetegség



szülői terror

Gyermekvédelmi tevékenység végzése az osztályfőnökök, az érintett tanító pedagógusok, a
szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a Nevelési Tanácsadó, az Alba Bástya Család – és
Gyermekjóléti Központ és egyéb gyermekeket szolgáló szervezetek együttműködésével történik.
Feladatok:


az iskolai életben a gyermek jogainak biztosítása



a veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő, valamint az állami
gondozott és a nevelési nehézségekkel küzdő tanulók felderítése, nyilvántartása
és annak támogatása, hogy a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet
megszűnjön, a rászoruló tanulók szociális támogatása megtörténhessen



a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók iskolai tevékenységének,
mulasztásainak, tanulmányi eredményük folyamatos figyelemmel kísérése



a veszélyeztetettség megelőzése, az gyermekvédelem segítése érdekében
rendszeres

munkakapcsolatot

tartunk

az

illetékes

gyermek

és

ifjúságvédelemmel foglalkozó hivatalok szakembereivel, a gyámhatósággal, az
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központtal, egészségnevelő és védő
szervezetekkel, intézményekkel és szükség esetén a helyi rendőri szervekkel,
iskolarendőrrel


erősödő és kiemelt feladat a nevelőtestület gyermekvédelmi munkára
felkészítése, munkájának összehangolása, valamint a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat

bevonása az ifjúság védelmét szolgáló feladataink

megoldásába


gyermekvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység, előadások, viták,
megbeszélések szervezése



az

gyermekvédelemhez

szükséges

személyi

erőforrások

megszerzése,

biztosítása


pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök alkalmazásával törekvés a
veszélyeztetettség megszüntetésére



javaslattétel segélyezésre, fokozott törődés a problémás tanulókkal

Az iskola által adható támogatás leggyakoribb lehetőségei:
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tanulmányi segítés



életviteli segítés



tanácsadás



a család segítése hivatalos ügyekben



a tanulóval (szülővel) való személyes



javaslatok az iskolán kívüli szervekhez a tanuló (és családja) érdekében



hatósági beavatkozás javaslása

1.9.5. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése



a felzárkóztató foglalkozások



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



a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai



a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése



fogadóórákon, illetve egyéni beszélgetéseken tájékoztatjuk a szülőket a
módszertani és pedagógiai lehetőségekről. Ha kell, szakemberhez küldjük.



lelkileg is megpróbálunk segíteni a nehéz helyzetbe jutott családoknak



meghívott előadók, szakemberek – szülők és pedagógusok fóruma



a családlátogatások



a továbbtanulás irányítása, segítése
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1.10. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel
rendje
Az iskolai diákönkormányzat:
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának fóruma a Diákönkormányzat, amely a
tanulók érdekvédelmét látja el.
Saját szervezeti és működési rendje szerint működik.
Minden olyan esetben, ami a tanulók nagyobb közösségét érinti (50 főnél több tanulót), ki
kell kérni a DÖK véleményét.
Az iskola tanulói az őket érintő kérdésekben a diákönkormányzati üléseken tehetik meg
észrevételeiket, javaslataikat, véleményt nyilváníthatnak.
A DÖK évente 2 alkalommal diákközgyűlést tart, melyen az osztályok 2 fős képviselettel
vehetnek részt, előre összegyűjtött és leadott kérdések alapján.
Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő
pedagógus látja el, akit az intézmény igazgatója nevez ki. A diákönkormányzatot megillető
javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzat munkáját segítő
pedagógusnak ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának.
A tanulók kérdéseikkel, kéréseikkel, véleményükkel, javaslataikkal a jogszabályokban,
valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében – szóban
vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján – az iskola igazgatóságához,
diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, az osztályfőnökökhöz, az iskola nevelőihez, a
gyermekvédelmi felelőshöz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
A Diákönkormányzat véleményét a Diákönkormányzat megbízottjai képviselik a
nevelőtestület értekezletén.
Az iskolai házirendet a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület fogadja el, a
fenntartó jóváhagyja.
Minden évben egy napot a DÖK kérésének figyelembevételével szervezünk meg.
Felhasználás elvei:


minél több gyerek legyen aktív résztvevője



élményt nyújtó, hasznos tevékenység legyen
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1.11. Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.11.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák


Személyes:
o

osztályfőnökkel,

o

szaktanárokkal,

o

igazgató és helyettesekkel

o

pedagógiai munkát segítőkkel



iskolarádió



faliújság



iskolai honlap



DÖK-közgyűlésen



Kréta felületén

1.11.2. A szülők közösségét érintő kapcsolattartási formák




Személyes:
o

szülői unkaközösségi értekezlet

o

szülői értekezlet

o

fogadóóra

o

nyílt nap

o

ünnepélyek

o

pedagógus-szülő rendezvények

Írásos:
o

Kréta felületén

o

körlevelek

o

faliújság

o

iskolai honlap
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1.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1.12.1. A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKM-rendelet 26.§ foglalt felhatalmazás
alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti
jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, formáit
(írásbeli, szóbeli, gyakorlati), és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program
alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja:


azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és
az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni



a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

1.12.2. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


osztályozóvizsgákra



különbözeti vizsgákra



javítóvizsgákra

vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


aki osztályozó vizsgára jelentkezik



akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, 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.
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1.12.3. Az értékelés rendje
1.12.3.1. A vizsgabizottság
Az igazgató feladata:


dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő
ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe



ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását



minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát
szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet – az igazgató megbízása alapján – az
igazgató helyettese vagy más megbízottja.
A vizsgabizottság elnöke:


felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes
működéséért



meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg
teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén
kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását



átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint
aláírja a vizsga iratait

A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet.
A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga
törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.

1.12.3.2. Az írásbeli vizsga rendje


A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga
helyszínén.



Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati
vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a
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vizsga befejezését követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell
elkészíteni (pl. rajz, festmény, számítástechnikai dokumentum).
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani,
hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a
vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli
vizsga szabályait. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon
lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. A
feladatlap előírhatja a számítógép használatát.
Az íróeszközökről a vizsgázó gondoskodik
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti nevét, a vizsganap keltét.
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatantárgyanként negyvenöt perc.
Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja.
Engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsga helyett
írásbeli vizsgát tegyen.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani.
Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és
a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a
vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja, és a
vizsgairatokhoz mellékeli.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett
vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné:


az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek – hozzájárulhat ahhoz, hogy az
adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető
legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen
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ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az
igazgató által meghatározott időben

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, tévedéseket
a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a
vizsgakérdésekre adott megoldásokat.

1.12.3.3. Az szóbeli vizsga rendje

egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli
vizsga


a szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként az adott évfolyam
követelményeinek megfelelő kérdéssorra felel



ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő felelés
előtt pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja



ha a vizsgázó befejezte a szóbeli vizsgát, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a
javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre



ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, külön helyiségben,
vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát

1.12.3.4. A gyakorlati vizsga rendje
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgáztató meggyőződött a
feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi
előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott
idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A
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gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása
tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak
fel nem róható okból kieső idő.
A vizsgamunkát érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó
nevét, születési helyét és idejét, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt
osztályzatot. Az értékelést a szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarész osztályzatát a vizsgamunkára és a vizsga helyszínén
készített önálló gyakorlati alkotásra kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni.

1.12.4. A vizsgatárgyak részei és követelményei
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján a pedagógiai programunkban meghatározott értékelési rendet
alkalmazzuk.
A vizsgatárgyak részei
Irodalom

Írásbeli és szóbeli vizsga

Magyar nyelv

írásbeli és szóbeli vizsga

Történelem társadalmi és állampolgári
ismeretek

Írásbeli és szóbeli vizsga

Idegen nyelv

írásbeli és szóbeli vizsga

Matematika

írásbeli és szóbeli vizsga

Környezetismeret

Írásbeli és szóbeli vizsga

Fizika

írásbeli és szóbeli vizsga

Földrajz

írásbeli és szóbeli vizsga

Biológia- egészségtan

írásbeli és szóbeli vizsga

Kémia

írásbeli és szóbeli vizsga
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Digitális kultúra

Írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga

Vizuális kultúra

Gyakorlati és szóbeli vizsga

Hon- és népismeret

Írásbeli és szóbeli vizsga

Etika / Hit- és Erkölcstan

szóbeli vizsga

Ének

Írásbeli és szóbeli vizsga

Életvitel és gyakorlat

Írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga

Testnevelés és sport

Gyakorlati vizsga

1.12.5. A magasabb évfolyamra lépés feltételei


a magasabb évfolyamba lépés a törvény szerint történik



a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kiadott
kerettantervekben meghatározott ismereteket, fejlesztési követelményeket az
adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette



ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. §)



a

magasabb

évfolyamba

történő

lépéshez,

a

tanév

végi

osztályzat

megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie
ha:
o

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel
alól

o

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

o

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 51. §)

o

magántanuló volt a törvényi rendelkezéseknek megfelelően

o
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1.13. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év
augusztus 31-éig betöltse hatodik életévét.
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt
eljárásrend szerint.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót



a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványát

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:


az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt



Értesítés iskolaváltoztatásról c. közoktatási nyomtatvány kitöltött 1. számú
részét

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelménynek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, pótvizsgára utasítható.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, előző tanulmányi eredményének, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
A döntésről a szülőt írásban kell értesíteni.
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1.14. A felvételi eljárás különös szabályai
A 20/2012. EMMI Kormányrendelet 22-25. § alapján érvényesül az intézményben.
Amennyiben az első évfolyamra beíratni kívánt gyermek körzeten kívüli, úgy a
beiratkozáskor írásbeli kérelmet is be kell nyújtani.
Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a
tartózkodási helye azon a településen vagy körzetben van ahol az iskola telephelye.
Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni az
érintett csoportba tartozók között, sorsolás útján dönt.
Sorsolás nélkül is felvehető, akinek ezt különleges helyzete indokolja:
o

szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő

o

testvére az adott intézmény tanulója, szülője az adott intézmény tanulója
volt

o

munkáltató igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében
található

o

az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található

Intézményünk a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét írásban értesíti gyermeke iskolai
felvételével kapcsolatos döntéséről.

1.14.1 A sorsolás menete


intézményünk a sorsolás helyéről és idejéről írásban értesíti az érintett
tanulókat, kiskorúak szüleit



a sorsoláson azok vehetnek részt, akik felvételi kérelmet nyújtottak be
intézményünk felé, és az előre meghatározott helyen és időpontban személyesen
megjelennek



a sorsoláson jelen van az intézmény vezetősége, jegyzőkönyvvezető és az
érintett gyermekek szülei, gondviselőjük
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a sorsolás megkezdése előtt jelenléti íven rögzítik a jelenlévőket, melyet a
jegyzőkönyvvezető a sorsolás megkezdésekor csatol a jegyzőkönyvhöz, mint
dokumentumot



ezután a megjelent, sorsolásban érintett gyermekek neve a jelenlévők előtt
felkerül a sorsolási cédulákra



a megírt cédulák egyenként bekerülnek a sorsolási urnába



amennyiben az összes érintett név bekerült az urnába, a sorsolást az
intézményvezető végrehajtja



a kisorsolni kívánt férőhelyek számának megfelelő számú húzást végez el
egyenként



a kihúzott cédulán álló nevet hangosan felolvassa, majd a cédulát átadja a
jegyzőkönyvvezetőnek, aki a jegyzőkönyvben rögzíti az adatokat, és mint
dokumentumot csatolja a jegyzőkönyvhöz

Intézményünk a tanulót, a kiskorú szülőjét írásban értesíti a sorsolás lezajlásáról és eredményéről.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2.1. A választott kerettanterv megnevezése

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika / Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel é
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2. évf.
7

3. évf.
6

4
1
1
2
2
1
5
2
25

4
1
1
2
2
1
5
3
25

Tantárgyak
6. évf.
4
Magyar nyelv és irodalom
3
Idegen nyelvek
3
Matematika
Történelem, társadalmi és
2
állampolgári ismeretek
1
Etika / Hit- és erkölcstan
2
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
1
Ének-zene
1
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Hon- és
népismeret*
1
Informatika
1
Technika, életvitel és gyakorlat
5
Testnevelés és sport
1
Osztályfőnöki
3
Szabadon tervezhető órakeret
28
Rendelkezésre álló órakeret

7. évf.
3
3
3

31

4. évf.
6
2
4
1
1
2
2
1
5
3
27
8. évf.
4
3
3

2

2

1

1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

1
1
5
1
3

1
5
1
3
31
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése

Változat

Ének alsó tagozat

A

Magyar nyelv és irodalom felső tagozat

A

Biológia

A

Fizika

B

Kémia

B

Ének felső tagozat

A

2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika / Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Digitális kultúra
Szabadon tervezett órakeret

2. évf.
7+1

Rendelkezésre álló órakeret

4
1
1+0,5
2
2
1+0,5
5

3. évf.
6+1
+1
4
1
1+1
2
2
1
5

0

0

4. évf.
6+1
2
4
1
1+1
2
2
1
5
+1
0

25

25

27
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Tantárgyak
6. évf.
4
Magyar nyelv és irodalom
3
Idegen nyelvek
3+1
Matematika
Történelem, társadalmi és
2
állampolgári ismeretek
1
Etika / Hit- és erkölcstan
2
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
+1
Földrajz
1+0,5
Ének-zene
1
Vizuális kultúra
+0,5
Hon- és népismeret
1
Digitális kultúra
1
Technika, életvitel és gyakorlat
5
Testnevelés és sport
1
Osztályfőnöki
0
Szabadon tervezhető órakeret
28
Rendelkezésre álló órakeret

7. évf.
3+1
3
3+1

8. évf.
4
3
3+2

2

2

1

1

2
2
1+0,5
1
1
1
+0,5
1
1
5
1
0
31

1
1+0,5
2
2
1
1
+0,5
1
5
1
0
31

A nemzeti alaptantervet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza,
amelyben azonban 2020. szeptember 1. napjától lényeges változások bevezetésére
került sor az első és az ötödik évfolyamokon. A további évfolyamokon a bevezetés
tanévenként felmenő rendben történik.
A tanulási területeken átívelő általános kompetenciák:


A tanulás kompetenciái



Kommunikációs kompetenciák:


anyanyelvi és idegen nyelvi

 Digitális kompetenciák
 Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
 Személyes és társas kapcsolati kompetencia
 Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság
 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia
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bevezetés

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

2020/21

2021/2022 2022/2023 2023/2024

2020/21

2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7+1

7+1

5+1

5+2

4

4+1

3+1

3+1

4

4

4

4

4

4

3+1

3+1

2

2

2

2

Történelem
Állampolgári ismeretek

1

Hon- és népismeret

1

Etika /hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

Kémia

1

2

Fizika

1

2

Biológia

2

1

Földrajz

2

1

Természettudomány

Angol/német

1

1

2

2

1

2

3

3

3

3

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

Dráma és színház
Technika és tervezés

1
1

1

5

5

Digitális kultúra
Testnevelés

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

26

28

28

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
kötelező alapóraszám

22

22

szabadon tervezhető órakeret

2

maximális órakeret

22

23

27

2

2

2

1

2

2

2

1 magyar
1 környezet

1 magyar
1 környezet

1 magyar
1
angol/német

1 magyar
1 magyar

1 dráma és
színház

1 magyar
1 nép- és
honismeret

1 magyar
1 matem.

1 magyar
1 matem.

24

24

24

25

28

28

30

30
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, taneszközök
kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyeket a hatályos jogszabályok hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott
taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van.
A tankönyv tartalma alapján


tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot



kielégíti a didaktikai követelményeket



alkalmazkodik a korosztály fejlettségi szintjéhez

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösség egyetértésével az egyes szaktanárok határozzák
meg az iskola helyi tanterve alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév májusában írásos formában
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:


feleljen meg az iskola helyi tantervének



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



a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz
használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító
esetben vezetünk be
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2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
2.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az
iskolai tanulás tevékenységeibe a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra,
a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és
a relaxáció képességének alapozásával



drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával valósítjuk meg helyes önkép
kialakítását



a

fejlesztő

értékelés

és

önértékelés

képességének

fejlesztésével,

az

együttműködési értékeket tudatosítjuk


a tanulók egészséges terhelése érdekében az érési folyamatokat követjük,
személyre szólóan, fejlesztő módon értékelünk



kialakítjuk az iskolai fegyelem, figyelem és kötelességérzetet egységes
követelményrendszerünk megismertetésével, következetes betartatásával



megalapozzuk a hatékony tanulási módszerek használatát



nemzeti ünnepeink megünneplésével és a népi hagyományok megismerésével a
hazaszeretetre nevelünk



az iskolai környezet tisztántartásával környezettudatosságra nevelünk



sokoldalú technika alkalmazásával elősegítjük a kulcskompetenciák kialakítását

2.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladataink megvalósítása


mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait



fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatívinteraktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat



változatos módszerek használatával fejlesztjük a kreativitást
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tanórai munkaszervezéssel az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára
törekszünk



az elfogadott erkölcsi normák, a személyiség értelmi és érzelmi alapozása
drámapedagógiai módszerek felhasználásával alakítjuk



változatos pedagógiai, szervezési módszerek alkalmazásával motiváltságukat
növeljük



mintákat adunk a gazdasági ismeretek megalapozásához, a pénz értékének
megismeréséhez



célirányos feladatadással, beszélgetéssel médiatudatosságra nevelünk



figyelembe vesszük az egyéni haladási ütemet és készségeket, képességeket



a kulcskompetenciákat folyamatosan fejlesztjük az iskolai élet minden területén



megismertetjük, elfogadtatjuk a másságot külső kapcsolatok ápolásával



szelektív hulladékgyűjtéssel, akciókkal, tematikus napok szervezésével
környezettudatosságra nevelünk

2.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori
jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az
ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása



a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek,
készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az
önálló tanulás és az önművelés alapozásával



a kulcskompetenciák fejlesztésében súlyozott szerepet kap a kompetencia alapú
oktatás



változatos pedagógiai, szervezési módszerek alkalmazásával növeljük a tanulók
motiváltságát



erkölcsi nevelés, normakövetés fontosságát tovább hangsúlyozzuk előadók
meghívásával



nemzeti öntudatra, hazafiságra nevelünk – nemzeti ünnepeink alkalmával –
műsorok készítésével, bemutatásával
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életkori sajátosságaik figyelembe vételével, konfliktuskezelési technikákkal
ismertetjük meg tanulóinkat



alapvető állampolgári jogok, kötelezettségek megismerése és gyakoroltatása a
közösségben való tevékeny részvétele során



anyagok újra hasznosításával környezettudatosságra nevelünk



feladatadással, megfigyeltetéssel alakítjuk gazdasági ismereteiket



mozi-, színház-, múzeum-, könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintésével
értékmintát közvetítünk a minőségi szabadidő eltöltésére



IKT-eszközök használatával kritikus szemléletet alakítunk ki a médiatartalmak
hitelességével szemben



figyelembe vesszük az egyéni haladási ütemet és készségeket, képességeket

2.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben:


a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése egyre több egyéni
feladatadással



az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása kiselőadások megtartásával,
versenyekre való önálló készüléssel



pályaválasztási

előadások,

kiállítások,

pályaorientációs

foglalkozások,

üzemlátogatások szervezésével segítjük pályaválasztásukat


az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni



reális véleményalkotás önmagukról, környezetükről, különböző stresszkezelésitechnikák megismertetésével, használatával segítjük a társadalmi szerepek
felismerését



olyan tevékenységek szervezése, melyek a közösség életének jobbítását
szolgálják



családi életre nevelünk előadók meghívásával, szakemberek által vezetett
kiscsoportos tréningekkel
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hazai

és

európai

nemzetiségek

kultúrájának

megismerése

versenyek,

kirándulások szervezésével


egészségvédelem, katasztrófavédelem, rendőrség bevonásával tudatosítjuk a
környezeti ártalmak veszélyének felismerését és elkerülésének módjait



hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás megismerésével
nevelünk környezettudatosságra



feladatadással, megfigyeltetéssel alakítjuk gazdasági ismereteiket



IKT-eszközök

használatával

a

kritikus

szemléletet

alakítunk

ki

médiatartalmak hitelességével szemben


figyelembe vesszük az egyéni haladási ütemet és készségeket, képességeket

2.5. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési törvény
által meghatározottak szerint szervezzük meg: Az 1-8. évfolyam mindegyikén heti öt órarendi
testnevelés óraként. A törvény által meghatározottak szerint élhetnek tanulóink a testnevelés óra
alóli mentességgel, minden évfolyamon.
1. évfolyamon:
Az órarendbe építve heti öt testnevelés óra.
További sportolási lehetőségek:


sportkör



könnyített testnevelés



korcsolya



úszás



egyéb foglalkozások keretén belül pedagógus által választott sporttevékenység

2. évfolyamon:
Az órarendbe építve heti öt testnevelés óra. Az évfolyam mindegyik osztályában évi 18
órában úszásoktatás folyik.
További sportolási lehetőségek:


sportkör



könnyített testnevelés
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a



korcsolya



egyéb foglalkozások keretén belül pedagógus által választott sporttevékenység

3-4. évfolyamon:
Az órarendbe építve heti öt testnevelés óra. A 3-4. évfolyam mindegyik osztályában évi 18
órában úszásoktatás folyik.
A 2016/2017-es tanévtől bevezetésre került a „Teniszoktatás a székesfehérvári iskolák 3-4.
osztályában” című program az érintett évfolyamokon, heti 1-1 órában.
További sportolási lehetőségek:


sportkör



könnyített testnevelés



korcsolya



egyéb foglalkozások keretén belül pedagógus által választott sporttevékenység

5. évfolyamon:
Az órarendbe építve heti öt testnevelés óra. Az évfolyam mindegyik osztályában évi 18
órában úszásoktatás folyik.
További sportolási lehetőségek:


sportkör



könnyített testnevelés



egyéb foglalkozások keretén belül pedagógus által választott sporttevékenység

6-8. évfolyamon:
Az órarendbe építve heti öt testnevelés óra.
További sportolási lehetőségek:


sportkör



könnyített testnevelés



egyéb foglalkozások keretén belül pedagógus által választott sporttevékenység

Iskolai sportkör


az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója



az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre
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Könnyített testnevelés
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-, vagy könnyített
testnevelésre utalja. Tizenhat tanulóként heti 3 óra áll a rendelkezésre.

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
2.6.1. Választható tantárgyak
20/2012.(II.28) EMMI rendelet értelmében a tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra
lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási óra.
Helyi tantervünk kötelező, illetve kötelezően választott tanítási órákat tartalmaz.
A helyi tanterv határozza 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.
Helyi tantervünkben az idegen nyelv oktatása keretében – 3. évfolyamon – angol illetve
német nyelv a kötelezően választható tantárgy. A mindenkori lehetőségeket, az osztályok
létszámát és a tanulók egyéni képességeit, adottságait figyelembe véve biztosítunk választási
lehetőséget.
További kötelezően választható tantárgy 1-8. évfolyamon az Etika / Hit- és erkölcstan
tantárgy.

2.6.2. A választható foglalkozások
Az iskola – a szülő, illetve a tanuló igénye figyelembe vételével – tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez. A szabadon választható foglalkozásokon való tanulói részvételhez, a
szülő, gondviselő az iskolába való jelentkezéssel hozzájárul és tudomásul veszi az ezzel járó
jogokat és kötelezettségeket.
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A szabadon szervezhető, illetve választható tanórákat az értékelés és minősítés, a
mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező
tanórai foglalkozás lenne.
A tanórán kívüli foglalkozások iránti igényeket az iskola május 20-ig felméri, majd a
felmérés eredményétől függően a következő tanév szeptember első hetében, írásbeli lista alapján
meghirdeti az ingyenes foglalkozásokat. A tanulók jelentkezése önkéntes.
Az iskola – a szülő által az igazgató felé benyújtott írásbeli igény alapján – az alsó és felső
tagozaton délutáni foglalkozást szervez, amelyre minden jelentkezett tanuló részt vesz. Év
közbeni változtatásra a szülő írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
Méltányolható esetben – szülői kérés és szaktanári vélemény alapján – az igazgató a
választás módosítását tanév közben is engedélyezheti.
Szakkörök, énekkar, sportkör érdeklődési kör és önkéntesség alapján választható.
Jelentkezés esetén a tanév végéig a részvétel kötelező.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon a részvétel a szaktanár vagy tanító
javaslatára kötelezően ajánlott.

2.6.3. Pedagógusválasztás szabályai
Az elsős beiratkozás esetében a szülőnek lehetősége van jelezni addigi tapasztalatai alapján,
hogy mely pedagógus által vezetett osztályba szeretné gyermekét beíratni.
Az alábbi szempontok:


a párhuzamos osztálylétszámok kiegyenlítettek



a fiú-lány arány hasonlóan oszlik meg



a kiemelt figyelmet igénylő lévő tanulók száma osztályonként kiegyenlített
teljesülése esetén vehetők figyelembe az egyéni kérések

Idegen nyelv (angol, német) választás esetén a 3. évfolyamon a szülő egyben pedagógust is
választ. A választás során figyelembe kell vennünk a minimális csoportlétszámokról szóló
rendelkezéseket.
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A

választható

foglalkozások

lehetőséget

biztosítanak

nem

csak

a

tehetség

kibontakoztatására, hanem a pedagógusválasztásra is. Vitás esetekben az intézmény vezetője
dönt.
Egyéb pedagógusválasztásra, pedagógus létszámunk és a tantárgyfelosztásunk nem tesz
lehetőséget.

2.7. Sajátos pedagógiai módszerek
Minden

évfolyamon

törekszünk

a

tantárgyi

koncentrációra

és

a

tanulói

kompetenciafejlesztésre. Igyekszünk gyakorlatiassá és tapasztalati úton megvalósulóvá tenni a
témaköröket, melyek a magyar történelem, hagyományok, jeles napok legfontosabb állomásait
ölelik fel minden évfolyamon. A tanulók érdeklődéssel és örömmel vesznek részt a
projektmunkában.
Úgy gondoltuk, hogy változatos tanulásszervezési módszerekkel motiváljuk a tanulókat
ismereteik hatékonyabb, élményszerűbb elsajátítására. Erre ad lehetőséget az 5. és 6. évfolyamon
a nem szakrendszerű oktatás.
Alsó és felső tagozatos diákjaink egy erre kijelölt tanítási napon mutathatják be a választott
témáikat, kísérleteiket stb. társaiknak, tanáraiknak, szülőknek illetve vetélkedhetnek egymással.
A projekttémákhoz kapcsolódva szervezünk:


múzeumlátogatást



kézműves foglalkozást



tanulmányi kirándulásokat



könyvtári ismeretszerző órákon gyűjtőmunkát



házi dolgozatok és projekttablók készítését



bemutatókat



kísérleteket



Projektnapokat: nemzeti ünnepeink, néphagyományokhoz kötődő jeles napok,
Zentais7hez köthetően



tematikus napokat



IKT-val segített óraszervezést



hangverseny-látogatásokat
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2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű tényezők
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk tanévenként elvégzett helyzetfelmérés,
elemzés alapján megtervezett tevékenységeinkkel segíteni minden hátrányos helyzetű – de
különösen a szociális hátrányban lévő – tanulót képességei kibontakoztatásában.
Az esélyegyenlőségi intézkedéseink körébe azok a tanulók tartoznak, akikre igaz a
felsoroltak közül valamelyik:


a családi mikrokörnyezet



a családi házon kívüli környezet



a csonka családban élő tanuló



a munkanélküli szülői háttér



áttelepülés, lakhely változtatás



tartós illetve hosszas betegség



nevelőotthonban élő gyermek

Programunk célja segíteni ezen tanulók


beilleszkedését az iskolai környezetbe



ismereteik könnyebb elsajátítását



egyéni ütemű fejlődésüket

Tevékenységi formák:


felzárkóztató illetve tehetséggondozó lehetőségek (programok)



mentálhigiénés programok



komplex személyiségfejlesztő programok



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése



egyéb foglalkozások



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



a továbbtanulás irányítása, segítése
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a nevelők, szülők a tanulókat segítő, személyes kapcsolatok révén szervezett
programok

Szoros kapcsolat tartunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal annak érdekében,
hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.
Ebben résztvevők:


osztályfőnökök



szaktanárok



fejlesztőpedagógus

A hátrányos megkülönböztetés tilalma
A 2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról eddig is kiemelten foglalkozott a hátrányos megkülönböztetés tilalmával. A
törvény alapelvei megfogalmazták, hogy a közoktatásban is … tilos a neme, faji hovatartozása,
bőrszíne, nemzetisége nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi
állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származása, vagyoni helyzete egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban
együtt: tulajdonsága) miatti kedvezőtlenebb bánásmód. mint amelyben más, összehasonlítható
helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
Megkülönböztetést tesz a közvetett és közvetlen megkülönböztetés eseteiben.
A törvény 10. § bekezdéseiben definiálja a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás
fogalmát, a 11. §. bekezdéseiben az előnyben részesítés esetét:


a különbségtételt



a kizárást



a valamely dologban való korlátozást vagy kedvezést



idesorolja továbbá a tanuló zaklatását is

A 27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra,
képzésre,


a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik



b) amelynek megszervezéséhez az állam
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ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt

 bb) közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás
útján – hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással
összefüggésben érvényesíteni kell különösen


a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi
kérelmek elbírálása



b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás



c) a teljesítmények értékelése



d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele



e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés



f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás



g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása



h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés esetén



i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során

28. § (2)57 Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást
szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok
alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha
az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott
követelményeknek.
29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők
meghatározott körére – az oktatással, képzéssel összefüggésben – előnyben részesítési
kötelezettséget írhat elő.
Ha mégis hátrányos megkülönböztetés éri a gyermeket, a tanulót vagy azok egy csoportját,
a törvény szerint a hátrányos megkülönböztetés következményeit úgy kell orvosolni, hogy a
sérelem orvoslása ne járjon más gyermek, tanuló jogainak sérelmével, és a sérelem orvoslása
törvényes keretek között történjen.
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A 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 37. §-a által szabályozott eljárási rend eddig is
lehetővé tette, hogy a nevelési-oktatási intézmény tanulóval kapcsolatos döntése, intézkedése,
illetve intézkedésének elmulasztása ellen a tanuló, a szülő egyéni érdeksérelemre vagy
jogszabálysértésre való hivatkozással eljárást megindító kérelem benyújtásával fellépjen.
Fokozottan védeni kívánja a törvény a gyermekeket, a tanulókat a hátrányos
megkülönböztetés tilalmába ütköző vagy a gyermek érdekét sértő döntés ellen azáltal, hogy
alkalmazza a köznevelés jogrendszerében is a semmisség és az érvénytelenség fogalmát.

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan változott fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók eredményes felkészü1ésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Követelmény
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre
is.

2.9.1. Írásbeli beszámoltatás
Az írásbeli beszámolók formájáról, tartalmáról, az értékeléséről, a megíratás időpontjáról
egyeztetés történik a munkaközösségeken belül.
Az iskolában az írásbeli beszámoltatási formák:


diagnosztizáló mérés
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témazáró (feleletválasztás, kifejtő, kiegészítés, technikai eszközzel készülő,
rajzzal)



írásbeli felelet



házi dolgozat



olvasónapló



országos felmérések

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, történelem, földrajz, tantárgyaknál az
írásbeli felelet aránya kevesebb, főleg a lexikális tudásra támaszkodik matematika, kémia,
biológia, technika, készségtárgyak, informatika tantárgynál domináló.

1. osztály:
Év elején:


Difer-mérés



hallás



látás



balkezesség



színek, formák felismerése



beszédkészség



térérzékelés

Tantárgyakban évfolyamonként:
Év elején, év közben, év végén felmérést végzünk, feleltetéskor, központi feladatlapokon,
munkafüzetekben, s a tanító által szerkesztett feladatsorokon a következő tantárgyakban:


magyar nyelv: néma olvasás, szövegértés, nyelvtani ismeretek, helyesírás



magyar irodalom: hangos olvasás, irodalmi ismeretek, fogalmazási ismeretek



matematika: önálló feladatmegoldás



környezetismeret: tudáspróbák



rajz



digitális kultúra (4. évfolyamon)



technika és tervezés
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ének



testnevelés



idegen nyelv (3.-4. évfolyamon)



Etika / Hit- és erkölcstan

Felső tagozatban a fenti tantárgyakon kívül:


történelem



természettudomány



földrajz



biológia



fizika



kémia



digitális kultúra



technika és tervezés



ének



testnevelés



idegen nyelv



Hon- és népismeret

2.9.2. Szóbeli beszámoltatás
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
Az ének-zene, a rajz, a digitális kultúra, és a technika és tervezés tantárgyból
valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, a többi tárgy esetében pedig egy-egy
témakörön belül. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén.

2.9.1. Feladatok értékelése
Mérés alapján történik. Az értékelések szempontjait ismerik a tanulók. A tanulók számára a
legtöbb esetben van javítási lehetőség.
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A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie.
Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az enaplón keresztül.
A második-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi
tantervben meghatározott tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre.
Diagnosztizáló mérést alkalmazunk egy-egy új tanulási szakasz belépésekor.
Ha a felmérést a tanév elején végezzük, akkor a tanuló jelzést kap arról, hogy felkészültsége
alapján mely területen és milyen mértékű az elmaradása a követelményekhez vagy a
tanulótársaihoz viszonyítva.
Az év közben végzett mérés során információkhoz jutunk tanulóink tudásának fejlődéséről.
Az év végi felmérések fontosak, hiszen ezek alapján tudjuk meg, hogy a tantárgyak
témaköreit tanulóink milyen szinten sajátították el.
Felelet: (kék jegy) szükséges a szóbeli kifejezés, kiállás, előadásmód megtanulása miatt. A
tájékozottság, önállóság mérésére szolgál, főleg pozitív jellegű, a kétes jegyek, eldöntésére
szolgál, illetve különbséget tesz az ötös és a kiváló között: színe zöld.
Témazáró dolgozat: (piros jegy) hangsúlyos, Kisdolgozat: (kék jegy) felelet értékű, a tovább
lépéshez, a folyamatos tanuláshoz szükségesek.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
Az első évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges
minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő
lehet:


Kiválóan teljesített



Jól teljesített



Megfelelően teljesített



Felzárkóztatásra szorul

A második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal minősítjük.
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Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:


jeles (5)



jó (4)



közepes (3)



elégséges (2)



elégtelen (1)

Etika/Hit-és erkölcstan tantárgyak értékelésében a Részt vett / Nem vett részt értékelést
használjuk az 1-8.évfolyamon.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatinak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat
tanító nevelők:
Alsó tagozat

Felső tagozat

Teljesítmény (%)

Érdemjegy

Teljesítmény (%)

Érdemjegy

0 – 48

elégtelen (1)

0 – 32

elégtelen (1)

49 -60

elégséges (2)

33 – 49

elégséges (2)

61 -78

Közepes (3)

50 – 74

Közepes (3)

79 – 90

Jó (4)

75 – 90

Jó (4)

91 – 100

Jeles (5)

91 – 100

Jeles (5)

A tárgyak érdemjegyeit a következők szerint állapítjuk meg:

Ismerete

A

5

4

3

2

1

Biztos

Nem teljes

Felszínes

Nagyon

Alapvetően

körűen biztos

hiányos

hiányos

hiányos

Tudja

Hiányosan

Jelentős

Nem tudja

Tudja

hiányokkal

Tudja,

szakkifejezéseket mindig
Helyesen

tudja

használja
a tanult

Kiválóan

Jól

eljárásokat

alkalmazza alkalmazza

Hibákkal

sok hibával

nem

alkalmazza

alkalmazza

alkalmazza
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írásbeli

Önálló

beszámolói során

Kisebb

csak részben

segítséggel

segítséggel

segítségre

önálló

sem önálló

sem képes

Érti

Részben érti

ritkán érti

nem érti

Szorul
Az

Meglátja,

összefüggéseket

felfedezi

tanultak

Önállóan

Kevés

Sok

Csak

Segítséggel

rendszerbe

Végzi

segítséggel

segítséggel

segítséggel

sem tudja

végzi

végzi

végzi

elvégezni

illesztését
írásbeli munkája

88%-100% 70%-87%

50%-69%

31%-49%

30% alatt

szóbeli felelete

Nem

1-2-szer

Többször

folyamatosan

segítséggel

közben tanári

igényel

Igényli

igényel

igényel

sem képes

segítséget

felelni

2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása,
a felmerült hiányosságok pótlása.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:


egymást követő napokra nem adható olyan, melynek elvégzése meghaladhatja a
15 perc időtartamot



az egyik óráról a másikra feladott házi feladatok elvégzése nem haladhatja meg
a
30 perc időtartamot



a napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1-1,5 óránál
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a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra
szorgalmi feladatot javasolhatunk



tanítás nélküli munkanapra nem adunk házi feladatot, kivételt képez, ha az órák
között hétköznap van



az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra),
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot



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

Az elvégzett házi feladatot a legtöbb esetben ellenőrzi, és csak szóban értékeli a szaktanár.
A házi dolgozatot érdemjeggyel értékelheti a pedagógus.
A házi feladat hiányára írásban hívjuk fel a szülőfigyelmét.

2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A törvényi szabályozás alapján
„… az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete
különbözetét egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.”
A csoportbontások egyes osztályra, tantárgyra vonatkozó konkrét eljárását a
munkaközösségek javaslata alapján a helyi tanterv tantárgyanként meghatározott rendje szerint
alkalmazzuk. A differenciáló pedagógia mellett törekszünk arra, hogy a gyermekeink
személyiségét

kedvezőbben

alakító

humanisztikus-kooperatív

technikák alkalmazásának

biztosítsunk lehetőséget a csoportbontás segítségével.
Gyerekeink eltérő képességekkel rendelkeznek, más a munkatempójuk, terhelhetőségük,
érdeklődésük, ezért az, hogy képességeik szerint bontva csoportban tanulhatnak, nagyban segíti a
tehetséges tanulók kibontakozását, továbbfejlődését, ill. a felzárkóztatást. Hasonló képességű
gyerekekkel könnyebben megy a tananyag megtanítása, elsajátíttatása, ill. rögzítése. Így
eredményesebben tudjuk Őket felkészíteni kompetencia-mérésre is 6. és a 8. tanév végén,
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központi írásbeli felvételire 8. osztályban. Nem elhanyagolható, hogy a gyerekeknek jóval több
így a sikerélménye, mindez pedig találkozik a szülők elvárásaival!
Szükséges a csoportbontás, mert:


a tanulók – az életkorhoz kötött – olyan nagyfokú teljesítménybeli különbséget árulnak el,
amelyek már megkérdőjelezhetik az osztálykeretekben folyó munka hatékonyságát



a tanulók képességében, akarati tényezőiben, motiváltságában, érdeklődési körében stb.
olyan nagy eltérések vannak, amelyek szintén gátló tényezői az osztályokban folyó
tanításnak



az otthoni szociális háttérben mutatkozó különbségek a tanulók képzettségében mutatkozó
differenciálódás mértékét növelik

 a választott iskolatípusoknak megfelelő, illetve szükséges tananyagot alaposabban tudjuk
gyakoroltatni
 a közel azonos érdeklődés és tudásszint miatt a haladási ütem gyorsabb, a feladatok szintje
azonos
A csoportbontás célja:


a kisebb létszám mellett a tanulók differenciált fejlesztése



csoportbontásban történő tanulás nagyobb lehetőséget biztosít a készségek, képességek
kibontakoztatására



tananyag strukturáltabb átadása



a tanulók kommunikációs képességének javítása, a kommunikáció erősítése az egyéni
megszólalási idő növelésével

A csoportok közötti átjárhatóságára őszi szünet előtt, félévkor, tavaszi szünet előtt és évvégén
van lehetőség, figyelembe véve az elért eredményt, fejlődést.
A csoportba sorolás szempontjai:
- órai munka
- írásbeli feleletek
- szorgalom, igyekezet
- felmérő dolgozatok eredményei
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Áthelyezésre a szaktanárok, vagy/és a szülők tehetnek javaslatot. A döntést az iskola igazgatója
hozza meg.
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a digitális kultúra, technika,
matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakat.

Iskolánkban az egyéb foglalkozások a következők:


egyéni fejlesztésre, tehetséggondozásra szánt órák



szakkörök, énekkar, sportkör,



a délutáni felkészülés és felügyelet időszaka

A felhasználható időkeret
Iskolánk az 1-8. évfolyamon a tanulók kötelező óraszámának és szabadon tervezhető
óraszámának időkeretét az alapkészségek (olvasás készség, íráskészség, elemi számolási készség,
elemi rendszerező képesség és elemi kombinatív képesség, idegen nyelvi kompetencia és
kommunikáció) fejlesztését.
Kiemelten figyelmet fordítunk az alábbiakra is:


az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására 10-12 éves korban



az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás,
rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének
fejlesztésére



kommunikációs képességek (Pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége,
helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben) erősítésére



a szociális kompetenciák fejlesztésére



a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra

Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások:
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
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Tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk matematika és magyar tantárgyakhoz.



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



Az 1-8. évfolyamon a fejlesztő pedagógus a szakvéleménnyel rendelkező
tanulóink egyéni fejlesztéséről gondoskodik.



A 7-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a
gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő
tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy-egy órában magyar
nyelv és matematika tantárgyakból.

2. 12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
irattárban megtalálható
2.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.
Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
A tanulók életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel.


hatása legyen egész életen át tartó



tudomány- és tantárgyközi megközelítésű



legyen helyi- és globális egyszerre



legyen aktuális és jövőorientált



legyen rendszerszemléletű



komplex



neveljen együttműködésre, problémamegoldásra, új értékrendszerre



legyen multikulturális
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Örökös Öko-iskolaként a pályázatban megírt és elfogadott feladatok folyamatosan végezzük.

2.13.1. Az iskola egészségnevelés feladatai
1. évfolyam:

Személyes egészség megóvása:

- ápoltan, tisztán jelenik meg
- időjárásnak megfelelően öltözködik
- zsebkendő használata
- WC használata.
Kulturált étkezés
- kézmosás
- tiszta, rendezett ruházat
- evőeszközök helyes használata
- szalvéta használata
Közlekedés, balesetvédelem
- ismeri a gyalogos közlekedési szabályait
Rendszeres testmozgás, testedzés
- tudja a szabad levegőn töltött idő jelentőségét
- sok mozgás, játék
2. évfolyam:

Kultúrált étkezés:

- tisztasági szabályok betartása
- terítés rendje, módja
- helyes táplálkozás (gyümölcsök, főzelékek, húsok fogyasztása)
Közlekedés, balesetvédelem
- ismeri a buszon, vasúton utazás szabályait
Rendszeres testmozgás, testedzés
- ismeri a túrák, kirándulások egészségügyi szabályait (öltözködés, viselkedés, élelem)
3. évfolyam:

Személyes egészség megóvása

- képes egy helyes napirend és hetirend szerint élni
- tudatosan alkalmazza az öltözködés, mosakodás szabályait
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- részt vesz rendszeres fogászati ellenőrzésen
Kulturált étkezés
- tisztasági szabályok tudatos alkalmazása figyelve mások szokásait is
- helyes táplálkozás (mennyiség és minőség)
- vendégvárás és vendégeskedés
Közlekedés, balesetvédelem
- kellő magyarázat után önállóan képes távolabbi célpontok elérésére gyalogosan illetve járművön
Rendszeres testmozgás, testedzés
- tudatosan törekszik saját ügyessége és állóképessége fejlesztésére
- érdeklődésének megfelelő rendszeres sportolási lehetőségeket keres.
4. évfolyam:

- Személyes egészség megóvása

- alvás, pihenés – aktivitás helyes aránya
- növekedés, érés és a személyi egészségügyi szokások összefüggése
- az öt érzékszerv ápolása, védése
- a divat és az egészség megóvása közötti összefüggés, ill. ellentmondás megértése
Kulturált étkezés
- helyes táplálkozási szokások tudatos alakítása
- üdítők, gyorsételek hatása a szervezetre
Közlekedés, balesetvédelem
- kerékpáros közlekedés szabályai
- önálló közlekedés a városban
Rendszeres testmozgás, testedzés
- tudatosan törekedni a fizikai erőnlét fejlesztésére
- kitartás, rendszeresség, a választott sportágban
- lehetőleg sok túra, kirándulás, játék
5-8. évfolyam:

Egészséges életmódra nevelés

- az optimális egyensúly megtalálása alvás – pihenés aktivitás között
- pszichoszexuális fejlődés jellemzői
- személyes választás hatása az egyén egészségszokásaira
- érdeklődés a saját lelki élete és személyisége iránt
- magatartási, neurotikus problémák felismertetése
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- adódó veszélyek ismertetése, megbeszélése (AIDS, drog stb.)
- az emberek közötti, emberekhez fűződő jellemvonások felismertetése, fejlesztése (személyiség,
önbírálat, dicsekvés)
- a harmonikus fizikai-, lelki-, érzelmi kapcsolat elemzése
- a stressz pozitív és negatív hatásainak vizsgálata
- Az egészségszokások és az testi érés összefüggései
- Az egészsége életvitel kialakításának tudatosítása

2.13.2. Az iskola környezeti nevelés feladatai
1. évfolyam:

A környezet tisztasága, rendje

- az iskolában nem szemetel
- otthon, saját holmijában rendet tart
- iskolában táskája rendjére ügyel.
Kapcsolat a társakkal, felnőttekkel
- játék közben ügyel társai és saját testi épségére
- figyelmes, udvarias az idősebbekkel, társaival
- tudomásul veszi a másságot, nem csúfolódik
- segít a rászoruló társainak
- betegség esetén társai egészségére is figyelemmel kell lennie
2. évfolyam:

Környezet tisztasága, rendje:

- tanterem szellőztetése
- ügyel iskolapadjának és környezetének tisztaságára
- Személyes egészség megóvása
- felismeri és kerüli a fertőzési lehetőségeket (kézmosás, zsebkendő, szalvéta)
- tudatosítani a fogápolás fontosságát
- kényelmes, alkalomhoz illő ruhát hord.
Kapcsolat társakkal, felnőttekkel
- játék közben ügyel saját és társai testi épségére
- figyelmes, udvarias az idősebbekkel, társaival
- segíti a kisebbeket
- szabályosan, sportszerűen játszik
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- tudja elviselni a vereséget
- indulatait fékezi, kordában tartja
3. évfolyam

Környezet tisztasága, rendje

- füzeteit, könyveit tisztán tartja
- szobájában rendet tart
- tanterem gondozása (virágok ápolása)
Kapcsolat társakkal, felnőttekkel
- figyelmes, segítőkész gyerekekkel, felnőttekkel szemben
- felismeri magán és másokon az érzelmeket
- ismeri ezek fizikai megnyilvánulásait
- tud egyszerű esetekben társai között igazságot tenni
- képes saját indulatait értelmezni, kezelni
- ismeri maga és mások pozitív tulajdonságait
4. évfolyam

Környezetünk tisztasága, rendje

- ruhájára, felszerelésére ügyel
- igényes az őt körülvevő tárgyakkal szemben
- egyéni sajátosságok megjelenítése környezetében (füzeteken, táskán, tanterem díszítése)
Kapcsolat társakkal, felnőttekkel
- egymás iránti tolerancia tanulása
- fiú - lány kultúrált kapcsolata
- udvarias fellépés, kapcsolatteremtés
- képes a konfliktusok objektív szemlélésére, megoldási lehetőségek keresésére
5-8. évfolyam

Szabadidő kulturált eltöltése sportolás

A megelőző négy évfolyam környezeti nevelési feladatainak szinten tartása és fejlesztése.

ERDEI ISKOLA program
A tanulmányi kirándulásokat és az "Erdei Iskola”-t a szülők kérése alapján szervezzük. A
teljes program önköltséges, a teljes költséget a szülő finanszírozza.
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Mit jelent az Erdei Iskola?
Kiszabadulást és felüdülést az iskola merev zártsága, beszabályozott keretei alól, vidám
együttlétet, kalandos barangolást, felfedezéseket a természetben. De mindenekelőtt jó levegőt,
egészséges feltöltődést.
Programja:
1-3. osztályig - Az iskola és környéke. A város ahol élek.
4-6. osztályig - A táj, ahol élek. Mezőföld gazdasági élete. Népművészete. Történelmi
nevezetességei.
7-8. osztályig - Barangolás szülőföldem körül.
Dunántúl, Balaton, Őrség, Budapest

1. évfolyam
Az iskola helye a városban - Ráchegy
Az iskola épülete, udvara
Tanulja meg öt fa nevét
Virágültetés az iskola udvarán, gondozása
Az iskola utcája és az ebből nyíló utcák megismerése, utcanevek
Az iskola környékén lévő középületek megismerése
2. osztály
"A város ahol élek" - séta a városban
Az évszakok váltakozásai a természetben
"A víz, mint az élet feltétele"
A környezetszennyezés és az ember szerepe, feladata.
3-4. évfolyam
"A táj ahol élek"
"Vizsgálódás a vízparton"
"Hegyek, völgyek között"
"Egészség és sport"
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5-8. évfolyam
Hazánk tájainak, tájegységeinek komplex megismerése.
A lehetőségeket kihasználva európai országokba való programszervezése. (Nagy-Britannia,
Ausztria – sítábor és kulturális program, Határtalanul Program – 7. évfolyam)

2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának
értékelésének elvei
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladata a tanulók magatartásának,
szorgalmának folyamatos ellenőrzése és értékelése.
Az 1-4. évfolyamon az osztályban tanító tanítók közös megbeszélésével értékelik egyenként
a tanulókat.
Az 5-8. évfolyamon a tantestület havonkénti megbeszéléseinek egyik napirendi pontja a
tanulók egyéni magatartás, szorgalom értékelése. Negyedévenként iskolagyűlés keretében az elért
eredményekről tájékoztatjuk az iskola tanulóit, kiemelve a jól teljesítő diákokat.
Az 1-8. évfolyamon a tanuló magatartását és a szorgalmát az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjeggyel értékeli.

2.14.1. Magatartás értékelésének elvei
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A magatartás értékelése a következő szempontok alapján történik:
PÉLDÁS

JÓ

VÁLTOZÓ

ROSSZ

igen jó

megfelelő

változó

nem jó

A tanuló

kiegyensúlyozott

kis kívánnivalót

udvariatlan,

goromba,

viselkedése,

kifogástalan

hagy maga után

nyegle

durva

kifogástalanul

betartja

részben tartja be

sokat vét ellene

A tanuló
fegyelmezettsége

hangneme
A házirendet

betartja
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Társai között

gondos,

segítőkész,

ellentmondásos

segítőkész

megértő

viselkedésű

Hatása a

pozitív

általában jó

gyakran árt

negatív

közösségre

élen jár

aktívan

közömbös

akadályozó

A közösségi

ártó, szembenálló

részt vesz

munkában

2.14.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei
A szorgalom elbírálása a következők szerint történik:

Tanulmányi

PÉLDÁS

JÓ

VÁLTOZÓ

ROSSZ

igényes

figyelmes

figyelmetlen

hanyag

pontos, rendszeres

általában

rendszertelen,

megbízhatatlan

megbízható, kitartó

rendszeresen

pontatlan

munkájában
Munkavégzése

megbízható
ösztönzésre

kényszerrel

feladatait nem

megoldásakor

dolgozik

dolgozik

végzi el

Többlet feladatot gyakran vállal

keveset vállal

ritkán vállal

nem vállal

Önállósága,

jó

változó

önállótlan,

Feladatok

mindent elvégez

igen jó

megbízhatósága

megbízhatatlan

A tanórán kívüli

rendszeresen

többnyire

információkat

felkutatja,

felkutatja,

felhasználja

felhasználja

ritkán

egyáltalán nem
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2.14.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
Jutalmazás elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


magatartásában és szorgalmában példás



a felnőttekkel és társaival udvarias



önmagához képest rendszerető, kötelességtudó



a közösségi életben aktív, kezdeményező



az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez



az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, egyéb
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt



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

Jutalmazás formái
Az iskolában elismerésként a következő jutalmazási fokozatokban részesülhet:


szaktanári írásbeli dicséret



csoportos írásbeli dicséret



nevelői dicséret



osztályfőnöki írásbeli dicséret



igazgatói írásbeli dicséret



nevelőtestületi dicséret



iskolai közösség előtti dicséret



tanulói és szülői közösség előtti dicséret



oklevél



tárgyjutalom (amennyiben alapítványunk biztosítani tudja)



„Kiváló tanuló” cím adományozása



„Mosolyrend” cím adományozása
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„Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozása

Az írásbeli fokozatokat a tájékoztató füzetbe és a napló megjegyzési rovatába a jutalmat
adó nevelő jegyzi be. A bizonyítványba az osztályfőnök jegyzi be.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói írásbeli dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és tárgyjutalomban (alapítvány) lehet részesíteni.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat (alapítvány)
kaphat, melyet az iskola közössége előtt vehet át.
Városi tanulmányi versenyen, megyei tanulmányi versenyen, országos tanulmányi
versenyen elért eredmények alapján:


írásbeli szaktanári dicséretet



írásbeli igazgatói dicséretet



tantestületi dicséretet írásban és tárgyjutalmat (alapítvány)
kaphatnak tanulóink.

„Mosolyrend”-et adományozunk 3-8. évfolyamokon, melyet osztálykeretben, titkos
szavazás alapján a legszeretetreméltóbb, legsegítőkészebb társuknak szavaznak meg a tanulók.
Átadása a tanévzáró ünnepélyen a tanulói és szülői közösség előtt történik.
A tanév végén a tanulót egész éves


szaktárgyi teljesítményért



példamutató magatartásért



kiemelkedő szorgalomért



példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért



országos szintű sport teljesítményért



országos szintű tanulmányi teljesítményért
dicséretben részesíthetők.

A dicséretet a tanuló bizonyítványába, e-naplóba, anyakönyvbe kell bejegyezni.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén általános tantestületi dicséretet kapnak a tanév végi
nevelőtestületi értekezlet döntése alapján. Ez bejegyzésre kerül a bizonyítványba, e-naplóba és az
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anyakönyvbe. Ezek a tanulók a tanulói és szülői közösség előtt dicséretben és tárgyjutalom
(alapítvány) részesülnek a tanévzáró ünnepélyen.
"Jó tanuló, jó sportoló" cím (alapítvány) adományozása a tanév végén a tanulói és szülői
közösség előtt történik, az egész éves sportban elért kiemelkedő eredményekért és jó tanulmányi
eredményért adható.
Több tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló nevelőtestületi dicséretben részesül,
amelyet be kell vezetni az anyakönyvébe és a bizonyítványába. Kimagasló eredmény esetén
igazgatói dicséret és tárgyjutalom (alapítvány) járhat a tanév végén a tanulóknak a nevelők és a
szülők közössége előtt.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el,
megkapja a „Kiváló tanuló” címet, oklevelet és könyvjutalmat (alapítvány), melyet a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. Nevét az Akikre büszkék vagyunk iskolai táblán
megörökítjük.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A tanár kötelessége segíteni a tanulók és a szülők jogainak érvényre jutását, feladatát a
törvény és az SZMSZ, illetve a Helyi Pedagógiai Program előírásai alapján kell ellátnia. A
tanulók és a szülők jogai nem csorbíthatják a tanulók és a tanárok általános emberi jogait,
különös tekintettel a személyiségi jogokra, a jó hírnévhez való jogra. Ezeknek a jogoknak a
megsértése esetén, az iskola vezetése haladéktalanul köteles intézkedni a jogsértés megszűntetése
érdekében, szükség esetén fegyelmi intézkedést és jogi eljárást is kezdeményezhet.
Azt a tanulót, aki


tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti



a házirend előírásait megszegi



igazolatlanul mulaszt
büntetésben kell részesíteni.

Az iskolai büntetések formái:


szaktanári figyelmeztetés



nevelői figyelmeztetés



osztályfőnöki figyelmeztetés



osztályfőnöki intés
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osztályfőnöki megrovás



igazgatói figyelmeztetés



igazgatói intés



igazgatói megrovás



tantestületi figyelmeztetés



tantestületi intés



tantestületi megrovás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása



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



szándékos károkozás



az iskola tanulóinak, nevelőnek és alkalmazottainak emberi méltóságában való
megsértése



mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek

A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról
az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét
a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
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