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Preambulum
Intézmény neve:

Mogyoródi Szent László Általános Iskola

Feladatellátási helye:
Fenntartó neve és székhelye:

2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Fenntartó neve: Dunakeszi Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
032376
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Általános iskolai nevelés-oktatás
Nappali rendszerű iskolai oktatás - alsó tagozat, felső tagozat
Egyéb köznevelési foglalkozás: tanulószoba, napköziotthonos
ellátás
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,
értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos)
Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
Mogyoród Nagyközség teljes közigazgatási területe
400 fő
Kralovicsné Káplár Judit intézményvezető-helyettes

OM azonosító száma:
Alapító adatok:
Alapító székhelye:
Köznevelési és egyéb alapfeladata:

Kötelező beiskolázási körzete:
Felvehető maximális tanulólétszám:
Az intézmény vezetője a program benyújtója:
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Jelen átdolgozás indoklása
2020. január 31-én a Kormány kihirdette a módosított Nemzeti alaptantervet, amelyet a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet
tartalmaz. A jelentős mértékű módosítások értelmében – melyek módszertani változásokat, valamint a tanulói kötelező és maximális
óraszámváltozásokat tartalmaznak – került átdolgozásra a 2019-ben elfogadott intézményi program. A Pedagógiai Program
áttekintése után tett módosításokkal nyilvánvalóan módosításra került a helyi tanterv is. A teljes átdolgozás mindezek értelmében a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet, a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet irányadó rendelkezései alapján készítettük el.
Helyzetelemzés iskolánk bemutatása
Iskolánkat 2004. július 6-án keltezett Alapító Okiratban nevezték el Szent László Általános Iskolának. A Szent László Általános Iskola
jogelődjének alapításáról nincs dokumentálható adat. Az 1868. évi XXXVIII. tv az elemi népiskolák alapításáról nevű törvény
rendelkezése szerint, az akkori helyi elöljáróság alapította. 2005-ben az intézmény neve módosult: Szent László Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat névre. 2013. augusztus 5.-től Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32.) és az intézmény neve is módosult: Mogyoródi Szent László Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálatra. 2014. november 6-a óta iskolánk neve: Mogyoródi Szent László Általános Iskola.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a tanulót, a pedagógust és a szülőt állítja a köznevelés középpontjába. Valljuk,
hogy a gyermek nem szemlélhető elkülönülten, csakis holisztikusan, abban a családi kisközösségi kontextusban, melyben nevelkedik.
Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a családdal, a szülőkkel való tényleges, szakmai alapokon nyugvó kapcsolattartást. Iskolánkban a
kislétszámú osztályok, a családias hangulat miatt magas szinten valósulhat meg a differenciált oktatás. Igazodni kívánunk ahhoz az
évtizedek óta tendáló irányhoz, hogy az oktatásában nagy hangsúlyt kell, kapjon az egyenlőtlenségek mérséklésének kérdése.
Intézményünk arra törekszik, hogy minden diákunk egyéni képességeinek, tehetségének, nevelési szükségleteinek megfelelően olyan
oktatásban részesüljön, amely sem etnikai, sem szociális alapon nem szegregál. Stratégiai célunk egy igazságos, támogató, hatékony
minőségi oktatás, mely felkészít és képessé tesz az egész életen át tartó tanulásra. Az iskolában folyó nevelő- és oktatómunkát számos
szakember segíti. Befogadó iskolaként részt veszünk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében. Intézményünk a sajátos
nevelési igényű diákok tanulásának támogatását utazó gyógypedagógus kollégával biztosítja. Intézményünkben iskolapszichológus
segíti az arra igényt tartó tanulókat és családjaikat. A logopédiai fejlesztést utazó logopédus látja el.
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Nevelési programunk és Helyi tantervünk a NAT-ra és a Kerettantervre épül, melyek pedagógiai céljaink és feladataink meghatározó
alapját képezik. Céljaink eléréséhez hozzájárul az a törekvésünk, hogy az intézmény nyugalmat árasztó, biztonságot nyújtó, humánus
légkörű és innovatív szellemű legyen, így biztosítva stabil hátteret a tanulók személyiségének kibontakozásához. Az innovációra
vállalkozó nevelőtestületünk a felvállalt módszertani megújulásával bebizonyította, hogy képes és kész a társadalmi igények
megkövetelte paradigmaváltásra. Iskolánk pedagógiai törekvéseit a személyiség sokoldalú fejlesztése, a kompetenciák kialakítása és a
tanulók teljesítményre való ösztönzése határozza meg. Olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
A kreatív tevékenység előtérbe állítása, az önálló tanulási technikák elsajátíttatása a maradandó tudás elérését célozza. Mindennapi
tevékenységünkben a minőségi és hatékonysági szempontokat igyekszünk érvényesíteni. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg
egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Gyermekközpontú és minőség-orientált neveléssel, korszerű pedagógiai módszerekkel törekszünk megfelelni a XXI. század oktatási
elvárásainak.
A Komplex Alapprogram az 1−4. évfolyamon, a KAP képzésen részt vett pedagógusok osztályaiban, a 2019/2020-es tanévben került
bevezetésre. Felmenő rendszerben a felső tagozatos tanulók is részt vehetnek a programban.
A tehetséges és a fejlesztésre szoruló tanulók kompetencia szerinti oktatását tartjuk szem előtt. Az egyéni képesség és haladási ütem
szerinti oktatást-nevelést a 2019-2020. tanévben bevezetett Komplex Alapprogram garantálja, mely minden tanuló számára biztosítja
a tanulási esélyek növelésének komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő
tevékenységek összességét. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon
keresztül történő kibontakozására.
Kiemelt figyelmet fordítunk a sportra, célunk megteremteni a lehetőségét a gyermekek fizikai képességének optimális kiaknázására.
Alsó tagozatos diákjaink testnevelés óra keretében úszni járnak, valamint mozgáskoordinációs fejlesztésben vesznek részt. Alsó
tagozaton délutáni foglalkozások keretében biztosítjuk a gyermekek számára a lehetőséget, hogy különféle sportágakat kipróbáljanak.
Sportorientáció néven többek között, tenisz, labdarúgás, kézilabda, teakwondo, birkózás edzéseken vehetnek részt.
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A Boldogságóra program a pozitív pszichológia kutatásain alapuló, a globális jóllét elérését segítő, életkor specifikus
élménypedagógiai program, ami egyaránt nyújt elméleti és gyakorlati tudást. A program kiemelt küldetése, hogy a
pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség
fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.
Szerepeltetjük tanulóinkat a Pest megyei és országos tanulmányi- és sportversenyeken. A tanulmányi eredmények elérésére
motivációs programokat alkalmazunk. Hagyományainkat évtizedek óta őrizzük: megünnepeljük nemzeti ünnepeinket, a karácsonyt és
a farsangot, az osztályfőnökök minden évben szerveznek tanulmányi, illetve osztálykirándulásokat, házi tanulmányi versenyeket
szervezünk, aktívan működik a Diákönkormányzat. A pályaválasztás sikereként könyveljük el, hogy 8. évfolyamot befejező diákjaink
képességeiknek megfelelő középiskolát választanak, gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakközépiskolában tanulnak tovább.
Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja:
emberséget és tudást adni a felcseperedő mogyoródi polgároknak!
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Nevelési Program
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1. Pedagógiai alapelvei, értékei
Iskolánk pedagógusai a mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre
juttatni.
ALAPELVEK
Mivel iskolánk elsődlegesen alkalmazott módszertannak a Komplex Alapprogramot választotta, az egész intézményi oktatást-nevelés
során arra törekszünk, hogy az alprogramok egységes rendszere érdekében a koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre
épüljön a pedagógiai munkánk.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság

EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS, MÓDSZERTANI ALAPELVEK
Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevekénységekben történő részvételét hangsúlyozza. A tanulási tevekénység legfőbb célja
olyan tanulói kompetenciák fejlesztésé, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív
alkalmazását. A tevekénységekre épülő tanulás szervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek
megszerzésében, és ezen keresztül az illetékességek fejlesztésében. Lehetőségi szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből
adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny
és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. Iskolánkban a differenciálás és az arra épülő módszertan a Komplex Instrukciós
Program és a Komplex Alapprogram útján valósul meg elsősorban.
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek
kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében feladataink:
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható,
tovább építhető alapműveltséget nyújt,
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- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó –
ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,
- felkészítjük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre,
- szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen,
- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,
- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és
hagyományaival, hogy mind ezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat.
ISKOLAI LÉGKÖR
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében feladataink:
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
o tanuló és tanuló,
o tanuló és nevelő,
o szülő és nevelő,
o nevelő és nevelő között.
- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban.
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TANULÁSI KÖRNYEZET
A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy
a különböző tanulás szervezési eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek
az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet
teremtsenek valamennyi tanuló számára. Biztosítjuk, hogy a tanulók a foglalkozásokon digitális eszközöket (számítógép, más iskolai
vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a
hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.
A tanulók tanulási tevekénységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek elmozdítása érdekében a pedagógusoknak
mindvégig a tevekénység központú tanulás szervezési formákat kívánatos előnyben részesíteniük. A tanulás társas természetéből
adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett kutatás alapú,
felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet
megteremtéséhez. Mindez iskolánkban a DFHT és KAP adta módszertannal valósul meg elsősorban.
KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL
Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében
feladataink:
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle
kerületi rendezvényeken;
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel;
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek
a szülők, az érdeklődő lakosok.
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TANULÓKÉP
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában olyan tulajdonságokat,
mint:
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
- művelt,
- érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó,
- kötelességtudó, jó eredmények elérésére törekszik,
- gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, a mindennapi életben felhasználható képességekkel
rendelkezik,
- van elképzelése a jövőjét illetően,
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását tovább fejleszteni
és önállóan ismereteket szerezni,
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, a tudást,
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban,
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
o hazáját,
o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
o a természet, a környezet értékeit,
o más népek értékeit, hagyományait,
o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
- humánus, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,
- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család,
iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
- viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik,
14

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni,
- szellemileg és testileg egészséges, edzett,
- egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél
több itt felsorolt személyiségjeggyel.
EGYÉNRE SZABOTT TANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával tudja a
leghatékonyabban támogatni.
Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az egyénenként eltérő idegrendszeri
érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása eredményének tekintse. Ennek értelmében a képesség tartományok mindkét
határán - tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte - kihívást jelentő feladatok megtervezése kívánatos.
Különösen fontos, hogy az iskola biztosítsa a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés oktatás során megszerezhető
tanulási tapasztalatokat, enyhítse a hátrányok hatásait, optimális esetben képes legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten
fontos a családi és település szerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint
a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevekénység.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a közös felelősség vállalásnak lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. A
pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni tudó különböző szakemberekkel együtt (például
gyógypedagógus, gyógytestnevelő, iskola pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus,
gyermekvédelmet jelző rendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülök és a tanuló folyamatos
bevonásával, a pedagógiai tevekénység részeként elismert konzultációs tevekénységet folytatva végzik pedagógiai munkáját.

15

2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
2.1. Alapvető céljaink
Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése,
elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy e célokat elérjük, hogy a gyermeki nyitottságra,
fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink
elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
Az élet tisztelete, védelme
A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége
iránt.
Az ember testi és lelki egészsége
Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás
képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros
szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom)
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre,
az esztétikum befogadására és létrehozására.
Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra
Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben
Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
A világ megismerésének igénye
Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
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A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása
A magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozó, hagyományokra épülő nevelés. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti
múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti
önbecsülés és hazaszeretet. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és
más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete
Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és
problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Céljaink a Komplex Alapprogram tükrében
- A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak
megalapozása;
- A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
- Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének,
képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását.
Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.
- Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás,
kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
- Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó
differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók
az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.
Iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a céljainkként felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a
nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük pedagógiai munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén:
- minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek,
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- rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket
arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek,
- ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és
magatartásformákat,
- határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően.

2.2. A pedagógiai feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az iskola
nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás
biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket
tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat,
amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat
a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a
tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak
tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
2.2.1.

KULCSKOMPETENCIÁK

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcs kompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve határozza
meg a tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem
köthetök kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási
folyamatban. Intézményünk törekvése ezen kompetenciák mentén történő haladás, fejlődés.
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
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3.
4.
5.
6.
7.

A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezési és kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
2.2.2.

KAP és DFHT

Választott oktatási módszerünk a Komplex Instrukciós Program, mely a tanítási órák módszertanát határozza meg, emellett a Komplex
Alapprogram, mely a nevelés egészének adja meg az irányvonalát. Az általános iskola elsődleges feladata az alapkészségek kifejlesztése,
a praktikus ismeretek átadása, a tanulási képességek fejlesztése, a tanulás tanítása és megszerettetése, a szociális kompetenciák
formálása. A Komplex Instrukciós Program ezeket a célkitűzéseket megvalósító nevelési-oktatási eljárás.
A DFHT alkalmazásának elvárt eredményei:
- A csoportmunkán alapuló program bevezetésének eredményeként a tanulási problémás vagy éppen visszahúzódóbb tanulók
osztálytermi rangsorban elfoglalt helyében, hierarchiájában pozitív változás áll be.
- A pedagógus tanórai irányító szerepének csökkenése a tanulók interakciójának, közös tevékenységének, munkavégzésének
aktivizálódásához vezet, vagyis a tanári utasítás, beavatkozás visszaszorítása a gyerekek önálló, a kijelölt tanulói szerepeknek
megfelelő munkavégzését eredményezi.
- A program alkalmazásának eredményeként a tanulók tanulmányi eredménye javul.
A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben kerül bevezetésre a 2019/2020-es tanévben. A Komplex
Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy a koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel
megalapozva az alprogramok egységes rendszerét. A program legfontosabb alapelvei az adaptivitás, a komplexitás, a közösségiség, a
tanulástámogatás valamint a méltányosság.
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3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek
megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A tanulók erkölcsi nevelése
Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
A tanulók értelmi nevelése
Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére
való törekvés igényének kialakítása.
A tanulók közösségi nevelése
Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési
készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
A tanulók érzelmi nevelése
Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra
késztető érzelmek kialakítása.
A tanulók akarati nevelése
Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a
céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
A tanulók nemzeti nevelése
Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése,
emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
A tanulók állampolgári nevelése
Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és
problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
A tanulók munkára nevelése
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Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló
tevékenységek gyakoroltatása.
A tanulók egészséges életmódra történő nevelése
Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az
egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
4. Az egészségfejlesztéssel és környezeti neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A WHO egészségdefiníciója szerint az egészség nem csupán a betegségek hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jólét, mely a
fenntartható fejlődésnek is egyik elengedhetetlen alapfeltétele. Az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés beépül
valamennyi pedagógiai terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiéné, a tanulói tevékenységek szervezése, a testi és
szellemi nevelés egységesen adják azt a célt, hogy tanulóink tisztában legyenek saját egészségi állapotukkal, ismerjék a veszélyeztető
tényezőket, alkalmazni tudják ismereteiket, értsék meg a testi és lelki egészség összefüggéseit és képesek legyenek tevőlegesen fellépni
saját egészségük védelmének érdekében.
4.1. Az iskolai egészségnevelés célja és feladatai
- A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük
megőrzése és védelme érdekében.
- Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az
egészségbarát viselkedésformákat.
- A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az
egészségmegőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
o egészséges személyiségfejlődés elősegítése
o egészséges táplálkozás
o az alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás
o családi és kortárskapcsolatok,
o a környezet védelme, környezeti ártalmak
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-

o az aktív életmód, a sport, testedzés, helyes testtartás
o személyes higiénia
o szexuális fejlődés, felvilágosítás, családtervezés, AIDS-prevenció
o a betegség, gyógyulás segítő magatartás
o személyes biztonság területén.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának feladata. Megvalósulása lehetetlen a tantestület aktív részvétele nélkül,
ezért az egészségnevelés az iskola egész életében, minden napjaiba beépülő tevékenység.
A segítő kapcsolatok (szülői és intézményi) maximális bevonása tevékenységünkbe
Igényszint felmérés és elégedettség vizsgálat a partnerek körében
Pedagógusok szakirányú továbbképzése, beiskolázása.
4.1.1.

A környezeti nevelés alapelvei

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk.
-

az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése;
rendszerelméletre nevelés;
a globális szemléletmód kialakítása;
fenntarthatóságra nevelés;
a környezetetika hatékony fejlesztése;
érzelmi és értelmi környezeti nevelés;
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,
tolerancia és segítő életmód;
a környezettudatos magatartás és életvitel segítése;
az állampolgári- és egyéb – felelősség felébresztése;
az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése;
az egészség és a környezet összefüggései;
helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések;
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség;
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-

globális összefüggések megértése;
fogyasztás helyébe életminőség;
létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák.

4.1.2.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja a
prevenció, az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését jelenti iskolánkban a
közvetlen partnerek bevonásával:


egészséges táplálkozás megvalósítása



mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként gyógytestnevelés, relaxáció és néptánc)



a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek
személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, néptánc, rajz, mesemondás, népi játékok, stb.);



számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is
magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása.

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolánkban:


Az egészség fogalma: „ Az egészég a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya.”
Az egészség dimenziói:
o

biológiai egészség: szervezetünk megfelelő működése

o lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, a tudat nyugalmának és önmagunkkal szembeni
békének a jele
o mentális egészség: tiszta és következetes gondolkodásra való képesség
o emocionális egészség: az érzések felismerése és megfelelő kifejezésének képesség
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o szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakítása.


A környezet egészsége: A környezet tisztasága (iskola, otthon, utca, természet, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés)
és a tanulók egészsége a jólét szempontjából alapvetően fontos. Az elővigyázatosság itt különösen fontos. A környezeti
légszennyezés csak részben védhető ki nálunk, a vízminőséggel és higiéniai feltételekkel nincs probléma. A zaj is súlyosbodó
környezeti probléma, ez az iskolánkban is tapasztalható. Iskolánk zöldövezetben fekszik, és nagy szabad területtel rendelkezik.



Az egészséget befolyásoló tényezők: örökletesség, helyes, rendszeres táplálkozás, testmozgás, káros szenvedélyektől való
tartózkodás, öltözködés , lelki tényezők.



A jó egészségi állapot megőrzése: Mindent megteszünk az iskolában azért, hogy a jó egészségi állapotot fenntartsuk, és ne
terheljük túl a gyerekeket.



A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata: Az iskolai étkezés maximálisan megfelel a jogszabályi előírásaink. Sok
gyümölcs és zöldségféle része a táplálkozásnak. Előtérben van a sószegény étkezés, a teljeskiőrlésű pékáru, a párolás. (Saját,
korszerűen felszerelt konyhánk van.) Iskolánk részt vesz a Iskolatej programban és az Iskola gyümölcs programban. (100%-os
almalé is.)



A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata: feltételeink. Sok tanulónk versenyszerűen sportol. Ha kialakult mozgásszervi
és belgyógyászati probléma van, lehetőség van úszásra és gyógytestnevelésre. Minden tanulónk heti 5 rendszeres
testnevelésben részesül. Erre jók a személyi és tárgyi feltételek.



Balesetek, baleset-megelőzés: Év elején minden tanuló tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatásban részesül. Azoknál a
tantárgyaknál, ahol fokozott a balesetveszély külön oktatás van. (Biológia, fizika, kémia, testnevelés, technika)



A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs (Hit- és erkölcstan tantárgy)



A szenvedélybetegségek és megelőzésük: Rendszeres előadásokat tartunk – ez minden tantárgy feladata, de különösen a
biológia és természetismeret. Országos akciókban részt veszünk. (drogmentes futás, előadás)



A média egészséget meghatározó szerepe - Médiaismeret tantárgy



Iskola-egészségügy igénybevétele: Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola
vezetőségével egyeztetett terv szerint szűri a következő területeken:
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o Hallás
o Látás
o Gerinctartás
o Lúdtalp
Fogászati ellenőrzésen évente két alkalommal vesznek részt tanulóink.
Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képeségek kialakítása hosszú folyamat. Elkezdődik a családban, majd az óvódában, és
folytatódik iskolánkban, ezért elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől.
Alapelveink, céljaink:


egészségkulturáltság emelése,



testi és lelki egészség harmóniája,



életvezetési képesség,



egészség - érték felelősségének kialakítása,



felkészítés a stressz hatások feldolgozására.

Az egészségfejlesztéssel összefüggő célokat meghatározzuk. A feladatok végrehajtását az éves munkatervben rögzítjük és annak
megfelelően hajtjuk végre. A mindennapos testnevelés anyagát a tanmenetek tartalmazzák.
Egy-egy sportágnak az iskola helyet biztosít. Sporttábor, sportverseny, diákolimpia.
Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:
 Életviteli feladatok


Tanórai feladatok
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Tanórán kívüli feladatok

a.) Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik meghatározó tényező az egészség iránti igényre nevelés. A
szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.
Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt jellemezhetjük az egészsége
megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az
elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára.
Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok
figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk.
A gyermek, tanuló sok idejét tölti az iskolában. A napi rutinban mindig szem előtt tartjuk az egészség megóvását, a higiéniai szokások
betartását, az életviteli szokásokat, az életmódváltást, ami a családra is visszahat a gyereken keresztül. Tanórai feladatok


osztályfőnöki óra



biológia óra – egészségtan



természetismeret – egészségtan



technika

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
 Tantárgyakba beépített egészségnevelés:
természetismeret, irodalom, technika stb.


osztályfőnöki

óra,

testnevelés óra,

biológiaóra,

egészségtan

modul,

„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása)

b.) Tanórán kívüli feladatok:


Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap)



Túrák, kirándulások
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Szakkörök, versenyek

Mindennapi testedzés megvalósítása:
 Testnevelés órákon


Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.
Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek:
 Játékok


Csoportfoglalkozások



Népi játékok, népi táncok



Mondókák, énekek



Foglalkoztató előadások



Közösségépítés



Művészetek



Projektek

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolaorvos, védőnő.


Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók (pl. fogászati prevenciós csoport),
sportlétesítmények vezetősége.

c.) Egészségnevelés az iskolánkban:

27

Fontos szabály:
 a tájékozottság,


a tanulók életkori jellemzői, adottságai,



az évfolyamonkénti egymásra épülés.

Szexuális kultúra
 Érzelmek, barátság, változások kora


Személyiségfejlődés



Érettség



Kapcsolati kultúra



Felelősség, erkölcs



Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei



Nemi egészség, harmónia

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás
 Az emberi test felépítése


Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai



Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás



Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben



Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer



Elsősegélykészlet

28

Iskolánk egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók életminőségében, a romló tendenciák
megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek
magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk.
Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan
egészségesebb életet élhetnek.
A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és
osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a
program megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és értékeljük a
megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős.
A programokat megvalósítjuk, ellenőrizzük, értékeljük.
A természettudományos gondolkodás megalapozása az alapfokú képzés első szakaszában a Magyar nyelv és irodalom tanulási
területeinek bővítését és az olvasásfejlődést segítő olvasmányaiba ágyazva kezdődik. A természettudomány és földrajz tanulási terület
környezetismeret (3-4. évfolyam) és természettudomány (5-6. évfolyam) tantárgyainak keretében folytatódik.
A természettudomány oktatása a 7-8. évfolyamon a biológia, a kémia es a fizika, valamint hozzájuk kapcsolódva a földrajz tantárgyak
kereteben valósul meg. Ezeken az évfolyamokon a diszciplináris tartalmak egy integrált természettudomány tantárgy részeként is
oktathatok.

5. 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 tanulók közösségben,
illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása,
valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a
kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát
értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé
célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és
folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség
által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges
magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek
rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

6. Természettudományos neveléssel kapcsolatos feladatok
A természettudományos gondolkodás meg alapozása az alapfokú képzés első szakaszában a magyar nyelv es irodalom tanulási
területének tudásbővítést és olvasásfejlődést segítő olvasmányaiba (1-2. évfolyam) ágyazva kezdődik, es a Természettudomány és
földrajz tanulási terület környezetismeret (3-4. évfolyam) es természettudomány (5-6. évfolyam) tantárgyainak kereteben folytatódik.
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A természettudomány oktatása a 7-8. évfolyamon a biológia, a kémia es a fizika, valamint hozzájuk kapcsolódva a földrajz tantárgyak
kereteben valósul meg.
7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai
A pedagógus munkaköri kötelességeit és annak kereteit az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend az intézményi
éves Munkaterv valamint a Munkaköri leírás határozza meg.
7.1. A pedagógus feladatai
7.1.1.

A munkakör célja:

A szakmai alapfogások megismertetése, a tanulói kompetenciák fejlesztése, a napközis tanulók délutáni foglalkoztatásának tervezése,
szervezése, irányítása.
7.1.2.
-

Általános szakmai feladatok

A pedagógus munkáját az iskolai SZMSZ a Pedagógiai Program szem előtt tartásával széleskörű módszertani szabadsággal, az
intézményvezetőnek vagy az SZMSZ szerinti vezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi.
Amikor iskolai feladatokat lát el, hivatalos személynek minősül, közfeladatot ellátó személy. Ilyen minőségben a BTK fokozott
büntetőjogi védelemben részesíti.
A pedagógus az intézményben és azon kívül is valamennyi szülő előtt hivatalos személy, ezért ehhez illő magatartást kell
tanúsítania.
A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjaként
megillető jogait.
Továbbképzésben vesz részt a jogszabályban meghatározottak szerint.
Munkahelyére időben, a tanítási órája vagy foglalkozása előtt 15 perccel érkezik.
Adminisztrációs munkáját pontosan, határidőre, az iskolai dokumentumokban meghatározottak szerint végzi (napló,
tájékoztató füzet, félévi, év végi statisztika).
31

-

-

Az iskolai munka folyamatosságának és zavartalanságának érdekében törvényben, kollektív szerződésben meghatározottak
szerint túlmunkára, helyettesítésre kötelezhető.
Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a megszabott időben nem tudja megkezdeni,
erről az intézményvezetőt, vagy helyettesét időben értesíti. Távolmaradás esetén - a szakszerű helyettesítés érdekében - a
szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet/ időben a helyettesítő rendelkezésére bocsátja.
Leltári felelőssége értelmében, a nevére írt leltári készletért, anyagi felelősséggel tartozik. A tanévre vonatkozó ütemterv
alapján a leltározásban részt vesz.
Elvégezi mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az intézményvezető,
illetve az általa kijelölt vezető megbízza (térítés ellenében).
7.1.3.

-

Munkaköri feladatai

Szem előtt tartja a tanóra védelmének elvét.
Felkészül a tanítási óráira.
Megtartja a tanítási órákat.
Alaposan megismeri az általa tanított gyermekeket, szülőket.
Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és
végrehajtása.
Megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az adott tagozat intézményvezető-helyettesének.
A tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve
az állapotokat – utolsóként távozik.
A zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja.
Lehetőség szerint azonos napon, de legkésőbb egy héten belül bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy
késő tanulókat.
Rendszeresen értékeli tanulói tudását, a heti 2-3 órás tantárgynál havi 1 érdemjegyet ad minden tanítványának.
Összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt
(csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja.
Ellátja az óraközi felügyeletet az előzetes beosztás szerint.
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-

A tanulóknak adott érdemjegyeket szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követő órán ismerteti a
tanulókkal, azokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható.
Tanítványai számára az érdemjegyeken kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás
érdekében elvégzendő feladatokról.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira.
Részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein és
értekezletein.
Rendszeres fogadóórát tart a tanév elején kijelölt időpontokban.
A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg.
Megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát.
Az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken.
Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek stb. rendeltetésszerű használatának
biztosításáért.
Előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket.
Folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos
feladatokat.
Elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, rendezvényekre.
Kapcsolatot tart az osztályában tanító többi pedagógussal.
Az osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók érdemjegyeit.
Ha a tanuló lezárt osztályzata jelentősen eltér az érdemjegyek átlagától a tanuló kárára, akkor erre a tényre a konferencia előtt
felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja.
Osztálykirándulást szervezhet vagy részt vehet azon, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét.
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
7.1.4.

-

Egyéb feladatként

Ellátja a munkakörével kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
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Irányítja az étkezéseket, a tanulókat kulturált étkezésre neveli.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat.
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a szakmai intézményvezető helyettesnek
vagy az intézményvezetőnek.
Támogatja a DÖK munkáját.
Részt vesz a tankönyvek kiválasztásában, tankönyvlistáját határidőre összeállítja, leadja.
Tanulói baleset estén az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el.
A tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz.
Részt vesz az intézmény Hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Program szakmai programjában.
A tantárgyi témazáró felméréseket a szaktanár 1 évig köteles megőrizni.
Fejleszti a hátrányos helyzetű tanulókat, gondozza a tehetségeket.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli az intézménnyel, kollégákkal, diákokkal, osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy helyettesének.
Következetesen betartja a pedagógus etika normáit.

7.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
7.2.1.

Osztályfőnök feladatai

7.2.1.1.
-

Adminisztrációs jellegű feladatok

A tanuló személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) hetente történő ellenőrzése és a
hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése).
Az érdemjegyek beíratásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
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-

Nyomon követi a tanulók tájékoztató füzetébe történt bejegyzéseket, azok következményeit.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói
hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben
értesíti a szülőket, megteszi a törvény értelmében szükséges intézkedéseket
Elektronikus üzenetben, illetve tájékoztató füzetbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval
kapcsolatos problémáról.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
7.2.1.2.

-

Irányító, vezető jellegű feladatok

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni fejlesztésükre, közösségi életük
irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően
felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja
a tanulókkal.
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Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik a
tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait.
Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól
tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket.
Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban, és a rendezvényeken.
Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a
reális önértékelés igényét.
7.2.1.3.

-

-

-

Szervező, összehangoló jellegű feladatok

Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek érdekében tájékozódik a rábízott
tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét,
közreműködését segítő eszközként használja. Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel részt vesz annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátítására.
A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai eredményeket, valamint a Szakértői
Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a tovább haladási
célokat meghatározzák.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a tanulók életét,
tanulmányait segítő személyekkel (pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, stb.).
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-

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik a gyermekvédelmi
feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt vesz munkaközössége munkájában.
Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat
tanácskozásra hívja össze.
Szükség illetve lehetőség szerint családlátogatásokat végez.
A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási
lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya
kompetenciákat.
A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel.
Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a gyerekeket érintő
nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy
jelentősen nem tér-e el az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.
Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira.
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8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő
előírásoknak – képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a
szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási,
továbbtanulási esélyének növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a
közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése
keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben
lévők vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő készségek, képességek kialakításával.
A képesség-kibontakoztató felkészítésen a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének
elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének
kibontakoztatása folyik. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott – a személyes adatai kezeléséhez való
hozzájárulást is tartalmazó – egyetértő nyilatkozata alapján akkor vehet részt, ha hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű.
- Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül
egy fennáll:
o a szülő vagy a családba fogadó gyám legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
o a szülő vagy a családba fogadó gyám álláskeresőként nyilvántartott személy,
o a gyermek olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek.
- Halmozottan hátrányos helyzetű
o az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti körülmények közül legalább
kettő fennáll,
o a nevelésbe vett gyermek.
- Integrációs felkészítésben azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók vehetnek részt, akik egy osztályba,
egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben.
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8.1. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, a Mogyoródi Családsegítő Szolgálattal, a védőnőkkel, a Gödöllői Pedagógiai
Szakszolgálattal,
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
- a felzárkóztató órák,
- a napközi illetve a tanulószoba,
- a felzárkóztató foglalkozások,
- szakszolgálati támogatás igénybevétele szakértői vélemény alapján,
- a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
- a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.
8.2. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. Ennek során
a tanulók lehetőségeihez és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni:
- Szakértői Bizottság által kiállított szakértői vélemény tekintendő irányadónak és kötelezőnek,
- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van,
- szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése,
- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért
fejlődésüket értékelve.
- A sajátos nevelési igénnyel rendelkező tanulót helyben, utazó gyógypedagógus kolléga látja el a szakértői vélemény alapján:
8.3. A tehetség és képesség kibontakoztatása
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.
- 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból lassabban haladó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató (korrepetáló és
differenciáló) órák szervezése
- 1-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató,
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a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órák tartása
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt
Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása
A tehetséggondozó foglalkozások
Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés
Iskolai sportkör
Szakkörök
Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.)
Szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások)
Iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
Továbbtanulás segítése
DFHT szerinti tanóraszervezés az óratömeg 10%-ban
Komplex Alapprogram szerinti működés
8.3.1. 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.
8.3.2. Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek
művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról –
a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör
vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
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8.3.3. Versenyek, vetélkedő, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei
vagy a szaktanárok végzik.
8.3.4. Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente
egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
8.3.5. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben,
illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
8.3.6. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a
szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Kivételt képez, ha a rendezvényt pályázati pénzből támogatni tudja az intézmény. A délutáni
foglalkozások szervezésénél a Komplex Alapprogram ad iránymutatást.
8.3.7. Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár vezetésével megbízott
pedagógus munkáját a Könyvtári Szabályzat illetve a Könyvtár-Pedagógiai Program alapján végzi.
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8.3.8. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.
sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

-

-

-

8.3.9. Hagyományőrző tevékenységek
Fontos feladat az iskola névadójának, Szent László emlékének ápolása.
Minden tanév folyamán kulturális bemutatóval egybekötött Szent László Gálát tartunk.
Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek településünkön megrendezésre kerülő helyi programokban, ezzel segítjük a helyi
hagyományok továbbvitelét a következő generációnak.
Hagyományosan iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
o Aradi vértanúk emléknapja 1849. október 6.
o 1956-os forradalom emléknapja
o Magyar Kultúra Napja
o Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
o 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emléknapja
o Költészet napja
o Holokauszt emléknapja
o Nemzeti Összetartozás Napja
o Gyermeknap
Projektnapot tartunk
o a téli ünnepkörhöz kapcsolódóan: Luca nap, karácsony, farsang,
o megemlékezünk a Víz-, a Föld-, az Állatok-, illetve a Zene Világnapjáról,
o iskolai ünnepséget tartunk a tanévnyitó, a ballagás, valamint a tanévzáró alkalmával.
Sportnapot tartunk.

8.3.10. Lázár Ervin Program
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya
egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és
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nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva
kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és
lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen
biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának
élményét. A rendelkezés szerint intézményünk részt vesz a LEP programban.
8.4. Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai, keretei
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása,
megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
8.4.1. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata:
- felismerni a tanulók problémáit,
- feltárni a problémákat,
- segítséget nyújtani a problémák megoldásához,
- pedagógiai kompetencián túl jelezni a felmerült problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
- a felzárkóztató foglalkozások,
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés,
- a tehetséggondozó foglalkozások,
- az indulási hátrányok csökkentése,
- a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
- a pályaválasztás segítése, - indulási hátrányok csökkentése,
- differenciált oktatás, képességfejlesztés és tehetségnevelés,
- személyes egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak,
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
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iskolai étkezési lehetőség,
egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel ellenőrzése,
a tanulók szociális helyzetének javítására való törekvés,
tájékoztatás a segítő intézmények munkájáról, elérhetőségéről.
a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
a családi életre történő nevelés,
a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
az iskolai étkezési lehetőségek,
az egészségügyi szűrővizsgálatok,
a tanulók szabadidőjének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok),
a tanulók szociális helyzetének javítása (természetbeni támogatás),
a szülőkkel való együttműködés,
tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- napközi és a tanulószoba;
- az egyéni foglalkozások;
- a felzárkóztató foglalkozások;
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
- a továbbtanulás irányítása, segítése.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- a tehetséggondozó, a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások;
- a napközi és tanulószoba;
- a diákétkeztetés;
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a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;
a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;
a továbbtanulás irányítása, segítése;
szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő
tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk a területileg illetékes intézményekkel tartja a
kapcsolatot.

-

-

8.4.2. Osztályfőnökök gyermekvédelmi feladatai
a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása
érdekében fordulhatnak,
a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi,
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
pontosan adminisztrálja a tanulók hiányzásait,
nyilvántartja és a habilitációs-rehabilitációs adatlapok külívén vezeti osztálya tanulóinak sajátos nevelési igényét illetve a
beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségét, ezzel kapcsolatban értesíti az osztálytanítókat és felhívja figyelmüket a
szakértői vélemény előírásaira,
folyamatos, naprakész kapcsolatot tart az intézmény gyermekvédelmi felelősével és iskolapszichológusával,
szükség esetén pedagógiai véleményt ír, illetve a vélemény megírása előtt konzultál az osztálytanítókkal.
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9. Boldogságóra program
A program a pozitív pszichológia empirikus kutatásain alapuló, a globális jóllét elérését segítő, életkor specifikus élménypedagógiai
program, ami egyaránt nyújt elméleti és gyakorlati tudást.
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra
való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit,
feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:
- Boldogságfokozó hála
- Optimizmus gyakorlása
- Kapcsolatok ápolása
- Boldogító jócselekedetek
- Célok kitűzése és elérése
- Megküzdési stratégiák
- Apró örömök élvezete
- Megbocsátás
- Testmozgás
- Fenntartható boldogság
A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az
optimista gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.

10. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az
iskolában Diákönkormányzat működik. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje szerint a tanuló a
Diákönkormányzat (DÖK) szervezeti keretei között gyakorolhatja demokratikus jogait. A döntést, egyetértést, véleményezést
megelőzően a DÖK-t segítő pedagógus vezetésével megbeszélést tartanak, majd kialakított véleményüket a pedagógus az
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intézményvezető és a nevelőtestület elé terjeszti. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdéseket tárgyaló megbeszéléseken, vezetői
értekezleteken a DÖK-t segítő pedagógus teljes jogú meghívott.
Döntési jogok: A diákképviselet döntési jogkört gyakorol - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi élete
tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselői megválasztásában.
- saját működéséről, munkája megszervezéséről,
- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, annak tartalmáról,
- tisztségviselői megválasztásáról,
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
Egyetértési jogok: Egyetértési jogot gyakorol az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor, módosításakor a
jogszabályban meghatározott ügyekben.
- a diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása
esetében,
- tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályban meghatározott kérdésekben.
Véleményezési jogok: Véleményezési jogot gyakorol az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben
- a tanulókat érintő kérdésekben,
- tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban,
- a Házirend elfogadása előtt, a Házirend elfogadásakor és módosításakor.
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához.
A Diákönkormányzat támogatásával megbízott pedagógus vagy pedagógiai asszisztens munkáját az intézmény éves munkaterve
alapján, munkaköri leírásában meghatározottak szerint végzi. Feladatai különös tekintettel:
Munkáját egy tanévre tervezi meg, munkatervet készít, mely része az iskolai munkatervnek.
- Félévkor és évvégén beszámolót készít, melyről tájékoztatja a nevelőtestület tagjait.
- Minden tanév szeptemberében megszervezi a diákönkormányzat tisztségviselőinek megválasztását.
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- Megszervezi és figyelemmel kíséri a diákügyeleti rendszert.
- Az osztályok közötti tisztasági versenyt megszervezi és lebonyolítja. Tanév végén jutalomkirándulást szervez a győztes osztály
tanulóinak.
- Előkészíti és levezeti az iskolai diákközgyűlést.
- Kapcsolatot tar az osztályfőnökökkel, az ifjúságvédelmi felelőssel.
- Megbeszélések, értekezletek alkalmával képviseli a diákönkormányzat véleményét.
- Kezeli a diákönkormányzat bevételét és kiadásait.
- A lehetőségekhez mérten évente egy vagy két alkalommal papírgyűjtést szervez.
- Az intézményi szabályzatok diák-önkormányzati egyetértési jogának aláírása előtt, gondoskodik arról, hogy a vezetőség
megismerje a szabályzatot.
- Feladata a Diákönkormányzat tagjai által gondozott faliújság ellenőrzése.
11. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős
vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján
keresztül,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan, az elektronikus napló útján illetve
az üzenőfüzeten keresztül tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján
közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök
tájékoztatják:
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- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői
értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
11.1.

A szülők és a pedagógusok együttműködését szolgáló fórumok

A szülők és a pedagógusok együttműködését szolgáló fórumok éves rendjét az iskolai munkaterv tanévenként határozza meg. A szülők
kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik
az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
Feladata:
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
- a szülők tájékoztatása
- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
- az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,
- a helyi tanterv követelményeiről,
- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé.
FOGADÓÓRA
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét
tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). A
szülő fogadó órán való részvételét kérheti az iskola valamennyi pedagógusa, az iskolapszichológus és a gyermekvédelmi felelős.

49

NYÍLT TANÍTÁSI NAP
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő-oktató munkájának, mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási
órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. A meghirdetett nyílt napon kívül is joga van
a szülőnek a tanítási órába betekinteni, az osztályt tanító pedagógussal történő előzetes egyeztetés alapján.
ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy
osztály szintű programokról. A tájékoztatás elsődleges fóruma:
- az elektronikus napló,
- másodlagos formája az üzenőfüzet, mely az aktuális információk írásbeli közlésére szolgál.
SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG
Az év eleji szülői értekezleten az osztályok szülői választják a munkaközösséget, mely egész évben segíti az osztály tanórán kívüli
tevékenységeit. Kapcsolatot képeznek a szülők, a pedagógusok és az iskola között. Osztályonként 2 fő képviseli osztályukat a
döntéshozatalban.
INTÉZMÉNYI TANÁCS
Az igazgató az Intézményi Tanács tagjait évente két alkalommal tájékoztatja az iskola életéről, fejlődéséről, a fejlesztési tervekről.
HONLAP
A honlap az iskola profilját mutatja be a szülőknek, és információt nyújt az aktuális iskolai életről. Elérhetők az iskolai dokumentumok,
az iskola fontosabb adatai, az aktualitások, valamint az alkalmazott módszerekbe enged betekintést.
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11.1.1. A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője:
Kérheti:
- a programokon való részvételt,
- az idegen nyelv megválasztását,
- az ifjúságvédelem segítését,
- a napközi, illetve tanulószobai
ellátást illetve annak mellőzését,
- a pszichológus, a
gyermekvédelmi felelős
segítségét

Tevékenykedhet:
- az iskola eszközparkjának
gazdagításában
- az iskola esztétikus arculatának
kialakításában

A támogatás formái lehetnek:
- pénzadomány
- tárgyi adomány
- szellemi és társadalmi munka

11.1.2. Az osztályok szülői közösségének lehetősége osztálypénz felhasználására
Az iskola lehetőséget biztosít a tanulóknak a kulturális programokon való részvételre, illetve a szülői igények alapján vállalja azok
megszervezését és lebonyolítását. A tervezhető programokra az éveleji szülői értekezleten javaslatot tesz az osztályfőnök és
tájékoztatja a szülőket ezek költségvonzatáról. Ilyenek a lehetnek például
 tanulmányi kirándulások,
 múzeum- és kiállítás látogatások,
 színházi előadások,
 ünnepek alkalmával a diákok osztálykeretek közötti megajándékozása,
 minden egyéb költségtérítéses foglalkozás.
A szülői munkaközösség az osztályfőnök javaslatának mérlegelése után saját döntése alapján vállalhatja a programok megvalósulását.
A szülői munkaközösség a javaslatok meghallgatása után az osztályfőnök jelenléte nélkül megfontolja a lehetőségeket és dönt a
költségek vállalásáról. Amennyiben a felmerülő költségek szülői fedezése mellett dönt, úgy kiválaszt maga közül egy szülőt, aki az
osztálypénzt kezeli. Az osztályfőnök a megszavazott programok előtt a megbízott szülőtaggal egyeztet a költségekről és a szükséges
anyagi fedezetet lekéri. A program végén a költségeket az osztályfőnök a szülők felé elszámolja.
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12. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A Nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon
szervezzük meg, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak. A szülő kérésére a tanuló a tanítási órák befejezése után
tizenhat óra előtt is elhagyhatja az iskola épületét.
Tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A délutáni
nevelés rendjét a Komplex Alapprogram alprogrami napirendje szerint szervezzük az alsó tagozaton. A felső tagozaton a szakköri
foglalkozások és a tanulóidő kereteit ugyanezen program alprogrami elemeivel egészítik ki a pedagógusok, tematika szerint.
13. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse,
vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek lakcímkártyáját;

a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);

a pedagógiai szakszolgálat felvételt javasló szakvéleményét;

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

lakcímkártyát vagy tartózkodási hely igazolását,

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A negyedik - nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján
összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból
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Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve
magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
igazgatója dönt.

14. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési tárgyak, valamint egészség és
munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A tanulói tevékenységet és a tananyag feldolgozását segítő szemléltetési eszközök jegyzékét az iskolai leltár tartalmazza.
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Helyi tanterv
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1. Tantervek jogszabályi háttere
A 5/2020. (I.31) évi törvény a nemzeti köznevelésről 26. § (2) pontja értelmében az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e
törvény másként nem rendelkezik, a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv
megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben
meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról.
Az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül intézményünk a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 5/2020 I. 31) kormányrendelete a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (Xi. 4)
kormányrendelet módosításáról című dokumentumot választotta:
 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek az
oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
Iskolánk módszertanában a Komplex Alapprogramhoz csatlakozott.
2. A tanulók heti foglalkoztatási időkerete
Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet választotta. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv az 2013/2014. tanévtől
felmenő rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe.
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:


H2013

= a 2011. CXC Köznevelési törvény alapján
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ÉVFOLYAM
TANÉV

1.

2.

3.

Bevezető szakasz

Kezdő szakasz

2013/2014

H2013

H2004

H2004

2014/2015

H2013

H2013

2015/2016

H2013

2016/2017

4.

5.

6.

7.

8.

Alapozó szakasz

Fejlesztő szakasz

H2004

H2013

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2013

H2013

H2004

H2004

H2013

H2013

H2004

H2013

H2013

H2013

H2004

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

2017/2018

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

2018/2019

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

2019/2020

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

H2013

A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes évfolyamokon az alábbiak:
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H2013
1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Tantárgy
k

nk

ö

k

nk

ö

k

nk

ö

k

nk

ö

Magyar nyelv és irodalom

7

1

8

7

1

8

6

1

7

6

1

7

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Idegen nyelv

-

1

-

1

-

2

2

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

Rajz és vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

Technika és életvitel

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Néptánc (testnevelés órákba
beépítve)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Összes óraszám

23

25

23

25

22

25

24

Heti időkeret

1

2
52

1

2
52

2

3
52

2

3

4

27
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HK2013

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Tantárgy
k
Magyar nyelv és irodalom (dráma)
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Erkölcstan
Osztályfőnöki

4
2
3
4

Összes óraszám
Heti időkeret

26

nk

1
1

2

1
1
1
1
5
1
1
2
51

ö

k

4
2
4
4
1
2

4
2
3
3
1
2

nk

ö

k

nk

ö

3
2
3
3
1

1

1
1

4
2
4
4
1
3

4
2
4
4
1

1

1
1
1
1
5
1
1

1
1

1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

28

25

28

28

3
51

1
1

3
51

k

nk

4
2
3
3
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
5
1
1

5
1
1

31

28

1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

ö
4
2
4
4
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1

1
5
1
1

3
51

31
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A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz:









A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanóra. Alsó tagozaton egy féléven keresztül heti 1
órában néptáncoktatás oktatását szervezzük meg, amennyiben erre megfelelő végzettségű
szakember áll rendelkezésre. A mindenkori 6. évfolyamon egy féléven keresztül heti 2 órában
úszásoktatást végzünk.
Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az 1-4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv óraszámát növeltük meg azzal
a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom (7. évf.) továbbá a matematika (68.évf.) óraszámát növeltük meg. Ezen kívül 5. évfolyamon informatika tantárgy tanulását, 8.
évfolyamon a technika és életvitel tantárgy tanítását illesztettük be.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják.
Az etika és hit-és erkölcstan választható formában kerül bevezetésre, az 1. osztályba jelentkezőknél
a beiratkozáskor mérjük fel az igényeket, 5. osztályba lépés esetén május 20-ig. A változtatási
szándékot is május 20-ig kell a szülőknek jelezni. Az etika tantárgy értékelése érdemjeggyel történik.

2011. évi CXC. törvény 6. melléklete alapján a tanulók heti foglalkozási időkerete
sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma
vak,
nagyotértelmi
gyengén
halló,
siket és
egyéb
fogyatékos
látó
mozgás- és
autista
beszédfogyatékos

tanuló heti
óraszáma

osztályok
heti
időkerete

1

24

52

3

7

8

10

3

2

24

52

3

7

8

10

3

3

24

52

3

7

8

10

3

4

25

55

3

7

8

11

3

5

28

51

3

8

9

11

3

6

28

51

3

8

9

11

3

7

30

56

4

8

10

12

4

8

30

56

4

8

10

12

4

évfolyam

59

Mogyoródi Szent László Általános Iskola

3. Alapóraszámok tanulási területenként kétéves bontásban
A

B

C

D

E

Tanulási területek (tantárgyak)
1-2.

3-4.

5-6.

Magyar nyelv es irodalom (irodalom, magyar nyelv)

14

10

8

8

Matematika— (matematika)

8

8

8

6

5

5

Történelem es állampolgári ismeretek—
(történelem, állampolgári ismeretek, hon- es
Etika népiméért)
/ hit- es erkölcstan

7-8.

2

2

2

2

0

2

4

12

1+1

2+4

3+4

4+4

8

7

6

4

Technológia — (technika es tervezes, digitális
kultúra)

2

4

4

3

Testnevelés es egészség fejlesztés — (testnevelés)

10

10

10

10

Közösségi nevelés (osztályfőnöki)

0

0

2

2

Kötelező alap óraszám

44

45

54

57

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

2

3

Maximális órakeret

48

49

56

60

Természettudomány es földrajz —
(környezetismeret, természettudomány, integrált
természettudomány, biológia, kémia, fizika, földrajz)
Idegen nyelv — (első es második idegen nyelv)
Művészetek — (ének-zene, dráma es színház,
vizuális kultúra, mozgókép kultúra és médiaismeret)

A tanulok heti kötelező alap óraszáma es maximális óraszáma évfolyamonként
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

alap óraszám

22

22

22

23

27

26

28

28

maximális óraszám

24

24

24

25

28

28

30

30

Az 5-8. évfolyam alap óraszámai a hon- és népismeret, valamint a dráma es színház tantárgyak 1-1
tanórájával növekednek az intézményi döntés alapján meghatározott évfolyamokon.
Az 5-8. évfolyamok eseteben a hon- es népismeret, illetve a dráma es színház tárgyak közül egy évfolyamra
egyszerre csak az egyik tervezhető.
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4. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020-as törvényi változásoknak megfelelően
4.1. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam
Az alsó évfolyamokon a szabadon tervezhető órákat azzal a céllal határoztuk meg, hogy a készségfejlesztésre,
az ismeretek bővítésére, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
Legfontosabbnak az anyanyelvi készségek elsajátításán felül az első idegen nyelvvel való megismerkedést
tűztük ki célul, ezért a szabadon választható órákat ehhez a két tantárgyhoz csoportosítottuk.

Óraterv az 1–4. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika / hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel
és gyakorlat
Testnevelés és sport
Digitális kultúra
Óraszámok
összesen
Maximális órakeret

1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
szabadon
szabadon
szabadon
szabadon
kötelező
kötelező
kötelező
kötelező
választott
választott
választott
választott
1
1
1
1
7
7
5
5
0
4

1

1

0
4

1

0
4

1

2
4

1

1

1

2
2

2
2

1
2
2

1
2
1

1

1

1

1

5

5

5
1

5
1

22

2
24

22

2

22

24

2
24

1

23

2
25

4.2. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam
A felső évfolyamokon a szabadon tervezhető órákat azzal a céllal határoztuk meg, hogy a matematika
megszerettetésével, a matematikai műveltség, problémamegoldó képesség, kreatív gondolkodás,
ismeretalkalmazás korszerű tanítási módszereivel, digitális tananyagok használatával korszerű, alkalmazható
tudást adjunk át diákjainknak.
Továbbá magyar nyelv tantárgyból az anyanyelvi kompetencia elmélyítését, a sikeres középiskolai felvételt,
szép beszédet, igényes kommunikációt segítsük elő.
A 21. század követelményeinek megfelelően szorgalmazzuk az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését, ezért
az óraszámot 5. évfolyamtól emeltük a tehetséges tanulóink csoportjaiban.

61

Mogyoródi Szent László Általános Iskola

Óraterv az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Etika / hit és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés és sport
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
szabadon
szabadon
szabadon
szabadon
kötelező
kötelező
kötelező
kötelező
választott
választott
választott
választott
4

4

3

4
4
2

4
4
2

4
3
2

1

1

1

3

1

4
3
2
1

1

1
1
2

1
2

2
1

1
1

1

1

2
1
1
2
1
1

1
2
2
1
1
1

1
1
1
5

1
1
5

1
1
5

1

1

1

1

1

27

1
28

26

2

5

28

28

2
30

28

2
30

4.3. A nem kötelező tanórai foglalkozások
A nem kötelező (választható) foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeretet az alábbi
feladatokra használjuk fel:








felzárkóztatás
tehetséggondozás
csoportbontás
Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások
sajátos nevelési igényű tanulók habilitáció-rehabilitációja
napközis foglalkozás
tanulószoba (felsős napközi)
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4.4. A választható tantárgyak, foglalkozások továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják. Ha aránytalan a
jelentkezés a nyelvekre, az intézményvezető dönt arról, hogy a tanuló milyen nyelvet fog tanulni. Az
idegennyelvek oktatása mindkét választható nyelv esetében évfolyamonként 1-1 pedagógussal oldható meg
az 1-3. évfolyamon, a 4-8. évfolyamokon 2-2 pedagógus végzi intézményünkben. A német és az angol nyelvek
párhuzamosan szerepelnek az órarendben.
Az angol illetve német nyelv iránti igényt 1. évfolyam elején méri fel az iskola. A választás alapján elkezdett
idegen nyelvet a 8. évfolyam végéig tanulja a tanuló. Az iskolába menet közben érkező tanulóknak igyekszünk
biztosítani a korábban tanult nyelvet. Őket szintfelmérő segítségével osztjuk be a megfelelő csoportba. Az
egyes nyelvekből a csoportok között átjárhatóság van, feljebb lépni csak a szintfelmérő minimum 75%-os
teljesítésével lehetséges. Ha a tanuló nem teljesíti a csoport szintjét, nem dolgozik kellő szorgalommal és
aktivitással lejjebb is kerülhet.
A csoportváltást a szaktanár javasolja, de indokolt esetben a szülő is kérheti.
4.5. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.



Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.



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



Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


Az

alsó

tagozat

harmadik-negyedik

évfolyamán

meghatározóvá

válnak

az

iskolai

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.


Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési
folyamatokat.



Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban.
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A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők
figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatását.



Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való
törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő
értékelésüket.

4.6. A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez
szükséges
kulcskompetenciák,
képesség-együttesek
és
tudástartalmak
megalapozásának folytatása.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes
magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.



Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, készségek
elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés alapozását.



Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

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.



Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.



Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.

4.7. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Iskolánk minden osztályban heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg a mindennapos testmozgást.
Iskolánkban valljuk, hogy a mozgás, a sport a nevelés/oktatás folyamatában kiemelkedő szerepet érdemel.
A mozgást nem lehet elég korán kezdeni, legfőbb kincsünk az egészség, ehhez pedig elengedhetetlen a
rendszeres testmozgás. De nem csupán a testi egészségünk múlik a mozgáson, hanem szellemi frissességünk,
lelki egyensúlyunk is. Minél több lehetősége van a gyermeknek a mozgásra, minél nagyobb a mozgástere,
annál többféle ismeretet szerez, annál ügyesebbé, magabiztosabbá válik, és mindemellett megismeri saját
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határait. A mozgás kiemelkedő szerepet játszik a tanulási képességek rendszerében, a rendszeres sport
rendkívül pozitívan befolyásolja a tanulmányi teljesítményt.
Mivel tudjuk, hogy az egészséges testi és lelki fejlődés, valamint a jó tanulási teljesítmény megszerzésének
és megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a rendszeres sport. Iskolánkban időközönként a délelőtti
testnevelés órák keretében különböző sportágak edzői mozgáskoordinációs foglalkozásokat tartanak. Ennek
célja a gyermekek fejlesztése a mozgás szeretetének kialakítása. Az első osztályos gyermekeknek délutáni
foglalkozás keretében lehetőségük van arra, hogy több sportágban kipróbálják magukat, majd később a
kiválasztott sportág edzésein is részt tudnak venni.
Diákjaink testnevelés órák keretében úszásoktatásban vesznek részt.
5. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei


Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az
oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz.



Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.



A kötelezően előírt taneszközökről alsó tagozaton a szülőket minden tanév előtt (a megelőző
tanév májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők kötelessége.

6. A
tanulók
tanulmányi
munkájának
ellenőrzési
valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei

és

értékelési

módja,

6.1. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési elvei
A tanuló tanulmányi teljesítményének és előmenetelének ellenőrzését és értékelését a kerettantervben és a
helyi tantervekben előírt követelmények alapján végezzük.
Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli
felelete, írásbeli munkája és gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük és értékeljük.
A tanulmányi munka ellenőrzését, értékelését és minősítését az alábbi követelmények szerint végezzük:






törekszünk arra, hogy az objektív ellenőrzés, értékelés tájékoztassa a tanulót, a szülőt és a
pedagógust a munka eredményéről,
az ellenőrzés, értékelés során a lényeges tudásbeli elemeket és szinteket viszonyítjuk a
kerettantervben és a helyi tantervekben meghatározott továbbhaladás feltételeihez,
a képességfejlesztés érdekében a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását, visszaesését
figyelemmel kísérjük,
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kiemelten kezeljük a tanulók szóbeli számonkérését, különösen azoknál, akik szakvéleménnyel
rendelkeznek erről

Az értékelés alapelvei:
 legyen személyre szóló,
 legyen fejlesztő,
 folyamatosságot biztosítson,
 ne legyen megtorló,
 az iskolai követelményrendszerre épüljön,
 biztosítsa a szóbeli-írásbeli értékelés egészséges arányát.
Az azonos tárgyat tanító pedagógusoknak a tanév elején valamennyi tantárgy követelményét meg kell
fogalmaznia és a tanulók tudomására kell hozni.
Az egyes tantárgyak egységes iskolai követelményrendszerét minden tanár köteles betartani.
6.2. A tanuló tanulmányi munkájának értékelési formái
6.2.1. A számonkérés rendje
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.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az
alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott
– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az e-naplón
keresztül.
A tanulók tudását szóban és írásban is ellenőrizzük:
 a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében a követelmények elsajátítását szóbeli felelet
formájában többször ellenőrzik,
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és követelményeit átfogó
témazáró dolgozatot írnak.
Ének-zene, vizuális kultúra, informatika, technika és életvitel tantárgyakból a követelmények teljesítésének
ellenőrzését gyakorlati tevékenységhez is kapcsoljuk.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását kizárólag gyakorlati tevékenységek révén ellenőrizzük.
A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a rájuk vonatkozó
irányelveket.
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Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:






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

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy
témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb
időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló tanulmányi munkájának és teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli
munkáinak, dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám)
érdemjegyekre történő átváltását az adott tantárgyat tanító nevelők a következő arányok alapján végzik:
Humán tantárgyak és nyelvek esetén:

Szöveges minősítés

Érdemjegy

Teljesítmény
nyelvekből
(a nyelvi
munkaközösség
döntése
alapján)

kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
elégségesen teljesített
felzárkóztatásra szorul

jeles 5
jó 4
közepes 3
elégséges 2
elégtelen 1

90-100 %
74-89 %
60-73 %
45-59 %
0-44 %

Teljesítmény
humán
tárgyakból
(a humán
munkaközös
ség döntése
alapján)
91-100%
76-90%
61-75%
41-60%
0-40%

További tantárgyak esetében:
Szöveges
minősítés
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően
teljesített
elégségesen
teljesített
felzárkóztatásra
szorul

Érdemjegy

Teljesítmény

jeles 5
jó 4

91-100 %
76-90 %

közepes 3

51-75 %

elégséges 2

34-50 %

elégtelen 1

0-33%

A pedagógusnak van lehetősége a fenti százalékos értékeléstől, minimálisan eltérni.
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Szóbeli értékelés
 tanítási órákon a tanár folyamatosan segít, tanácsot ad,
 tanórán kívüli munkát is értékel,
 szaktanárok feleléskor az érdemjegyek megállapításával értékelnek,
 fogadóórán a szaktanár, osztályfőnök által,
 az iskola által szervezett programok értékelésekor (színházlátogatás, vetélkedők, stb.),
 igazgató, igazgatóhelyettes által (kiemelkedő esemény vagy vétség kapcsán).
Szöveges értékelés
 a szaktanár vagy az osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmény, felmentett
tanulók),
 dicséretek, elmarasztalások beírása elektronikus naplóba,
 dolgozatokra írt vélemények.
6.2.2. A tanév időszaki értékelései

tanév során
folyamatosan

1. évfolyam
Az értékelés a tanév
folyamán minden
tantárgyból szöveges
formában történik az enaplóban.

félévente

e-naplóban a következő
módon:
Az 1. számú mellékletben
szereplő, az OM szöveges
értékelő programja
alapján, KRÉTA rendszerbe
is feltöltött szöveges
értékeléssel.

évvégén

Az 1. számú mellékletben
szereplő, az OM szöveges
értékelő programja
alapján, KRÉTA rendszerbe
is feltöltött szöveges
értékeléssel.

2. évfolyam
Az értékelés az
I.félév folyamán
minden tantárgyból
szöveges formában
történik, a II.
félévtől
érdemjegyekkel
történik az enaplóban.
Az OM szöveges
értékelő
programja
alapján, KRÉTA
rendszerbe is
feltöltött szöveges
értékeléssel.

3.-8. évfolyam
Az értékelés a tanév
folyamán minden
tantárgyból érdemjegyekkel
történik az e-naplóban.

E-naplóban és
bizonyítványban
érdemjeggyel.

E-naplóban és
bizonyítványban
érdemjeggyel.

E-naplóban érdemjeggyel.
Az értékelőlap papír alapú
másolatát az osztályfőnök a
szülőnek átadja.
.

A félév osztályzata az e-naplóba, az év végi a bizonyítványba kerül.
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Tantárgyi dicséret adható annak a tanulónak, aki a követelményeket folyamatosan magas szinten
teljesíti.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók teljesítményének értékelése egyénileg történik.
6.2.3. Mérések
Bemeneti mérés: célja, hogy az alapvető tanulási képességek mérésével tervezhetővé váljon az éves
egyéni differenciálás, valamint a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.
Kimeneti mérés: célja, hogy a bemeneti méréseken megállapított fejlettségi szinthez képest milyen
irányú változás történt.
Szintfelmérés csoportba sorolás vagy csoportváltás esetén.
DIFER mérést végez az 1. évfolyamon az osztályfőnök.
NETFIT mérést végzünk az előírásoknak megfelelően.
6.3. A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez kapcsolódó elvek, értékelés és minősítés
Az értékelés meghatározói
 a tanuló magatartása, viselkedése, fegyelmezettsége,
 a tanuló munkához való viszonya, szorgalma,
 az iskolai és az osztályközösségben végzett munkája,
 a személyiségfejlődés, a tanuló jellemvonásainak, értékválasztásának alakulása.

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon:
 példás (5),
 jó (4),
 változó (3),
 rossz/hanyag (2)
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei:
Példás az a tanuló:
 akinek magatartása cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból
 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé
 aki tiszteli tanárait, és együttműködő magatartást tanúsít
 aki tiszteli és elismeri mások értékét
 aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a nemzetisége iránti
elkötelezettségét
 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket
 aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával a közösségben elért helyzetével soha nem él vissza
 aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára
 aki szándékosan soha nem okoz kárt
 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét.
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Jó az a tanuló:
 akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények hatására ettől eltér
 igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül
 szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az
indulat vezérli
 tiszteli a felnőtteket, társait
 trágár, durva kifejezéseket nem használ
 feladatait becsülettel elvégzi, de közösségéért vállalt munkára önként ritkán vállalkozik
 ügyel környezete rendjére, megjelenése, ruházkodása nem kihívó
 ismeri és betartja az iskola házirendjét, életkorának megfelelő illemszabályokat.
Változó magatartású az a tanuló, aki
 cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend ellen, bár kellő
motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására
 játékban, közösségi munkájában gyakran durva
 társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket, közeli barátaival
viszont megértő, segítőkész
 órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik
 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel
 környezete rendjéért semmit nem tesz
 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg
 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá.


3-nál több igazolatlan hiányzással rendelkezik

Rossz a magatartása annak a tanulónak
 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselkedési
szabályokat
 aki szereti, ha társai félnek tőle
 aki visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe
 aki gyakran bosszantja társait, tanárait
 aki a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza
 aki nem becsüli közössége értékeit
 aki szándékosan rongálja környezetét


aki igazgatói figyelmeztetéssel, intővel, rovóval rendelkezik

Az értékelés időszakai
 A 1-8. évfolyamon a magatartást és a szorgalmat havonta az e-naplóban rögzíti
Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei:
Példás szorgalmú az a diák, aki
 képességeihez mérten szorgalmas
 a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik
 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusz tudását megosztja társaival
 aktív önműveléssel fejleszti tudását, műveli adottságait
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szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban, akár
szervezőként is
ha alkalma adódik jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét
jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában)

Jó szorgalmú az a diák, aki
 a képességeihez mérten általában szorgalmas
 a tanórákon rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz
 felszerelése általában hiánytalan
 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja
 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fejleszti tudását
 a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz.
Változó a szorgalma annak, aki
 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint
 munkájában, feladatvégzésében felületes
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányos
 nem törekszik önművelésre
 tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban nem vesz részt.
Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki
 nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődésének érdekében
 a feladatokat nem, vagy csak felületesen végzi el
 felszerelése gyakran hiányos
 a házi feladatot rendszeresen nem készíti el, nem törődik önművelésével.
 nem teljesíti az adott tantárgy minimum követelményeit
A magatartás és a szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többsége dönt az osztályzatról.
A félévi és az év végi osztályzatot a bizonyítványba bejegyezi.
A magatartás és szorgalom értékelésekor és minősítésekor figyelembe vesszük a tanuló önmagához
viszonyított fejlődését. Törekszünk a pozitív viszonyulások megerősítésére.
6.4. A tanuló jutalmazása
Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 like (egyéni dicsérő kártya)
 példamutató magatartást tanúsít, vagy
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
 osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy
előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.
Jutalmazási formáink:
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Az iskolában tanév közben adható dicséretek:

like (egyéni dicsérő kártya)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói
Tanév végén adható dicséretek:

szaktárgyi teljesítményért

példamutató magatartásért

kiemelkedő szorgalomért

kiemelkedő közösségi munkáért

általános tantestületi dicséret
A dicséretet a tanuló bizonyítványába bevezetjük
Az egyes tanévek végén kimagasló eredményt elért tanulók oklevélben és könyvjutalomban részesítésének
feltételei:

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjének oklevelet és/vagy könyvet adunk

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulóknak osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretet adunk

A kiemelkedő közösségi munkát végzett tanulóknak oklevelet és/vagy könyvjutalmat adunk.

A kiemelkedő teljesítményű, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösségeket csoportos
dicséretben és jutalomban részesítjük.
A 8. évfolyam végén a következő jutalmakban részesülhetnek a diákok:
-aki 8 éven keresztül kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezett, Szent László –díjat kap
-aki 8 éven keresztül kimagasló bizonyítvánnyal rendelkezett, oklevélbe, tárgyi jutalomban részesül
-aki kimagasló tanulmányi eredményt ért el, és a sport területén (Diákolimpia 1-3.?) helyezést ért el, az Jó
tanuló, jó sportoló plakettet és tárgyi jutalmat kap
-aki több éven át megyei versenyeken öregbítette iskolánk hírnevét, az oklevelet és/vagy könyvjutalmat
kap
6.5. A tanuló elmarasztalása
Az iskola elmarasztalásban részesíti azt a tanulót, aki

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy

a tanítási órákon, foglalkozásokon viselkedése többször fegyelmezetlen, vagy

a házirend előírásait sorozatosan megszegi, vagy

igazolatlanul mulaszt, vagy

bármilyen módon árt az iskola hírnevének.
Fegyelmező jellegű elmarasztalási formáink:

szóbeli
o figyelmeztetés: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói

írásbeli
o figyelmeztetés: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói
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o intés: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói
o megrovás: osztályfőnöki, igazgatói
- egyéb
o esetmegbeszélés
o fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás
o fegyelmi tárgyalás
A fegyelmező jellegű intézkedések alkalmazásakor a fokozatosság elvét érvényesítjük, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyosságára tekintettel el lehet térni. A büntetést írásba foglaljuk és azt a szülő tudomására
hozzuk. Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetések és az eljárás szabályai törvényben
rögzítettek. A fegyelmi eljárást megelőzően a Házirendben foglaltak szerint egyeztető eljárást
kezdeményezünk a szülők bevonásával
6.6. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatásért felelős miniszter által kiadott
kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" című fejezetekben meghatározott követelményeket az adott
évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.
A nevelők a követelmények teljesítését a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján
bírálják el. A tanulónak minden tantárgyból legalább az "elégséges" évvégi osztályzatot kell megszereznie a
tovább haladáshoz.
A magasabb évfolyamba lépéshez a tanuló javítóvizsgát tehet abban az esetben, ha a második-nyolcadik
évfolyamon tanév végén elégtelen osztályzatot szerzett. A javítóvizsgára a következő tanévet megelőző
augusztus hónapban kerül sor. Javítóvizsgát legfeljebb két tantárgyból tehet a tanuló, kivételes esetekben
méltányossági alapon a nevelőtestület döntése alapján három tantárgyból.
A magasabb évfolyamba lépéshez – a nevelőtestület döntése alapján – a tanuló osztályozó vizsgát köteles
tenni a tanévvégi osztályzat megállapításához abban az esetben, ha második-nyolcadik évfolyamon:




az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, ezért teljesítménye nem értékelhető;
magántanuló volt.

7. Iskolánkban alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek








kooperatív tanulás,
egyéni fejlesztésre épülő differenciálás,
páros és kiscsoportos munka,
tanulói tevékenységet előtérbe helyező oktatás,
KIP
KAP
projektoktatás

Az intézményi projekteket, a témahét megvalósítását, témaköreit az éves iskolai munkatervben rögzítjük.
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7.1. Projektoktatás
Iskolánkban a szakmai munkaközösségek minden tanévben meghatározzák a különböző
műveltségterületeken azt a komplex témát, amelyet projektoktatás keretében dolgoznak fel. A téma
meghatározása, a munkamenet megtervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek
létrehozása és bemutatása a tanulók - egyéni, páros, csoportos - önálló tevékenységén alapul. A
projektoktatás során a témaegységek feldolgozása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok
közös tevékenységére és együttműködésére épül.
A tantárgyi projektekben egy témát, témarészletet dolgozunk fel projektmódszerrel. A projektek
tanulásszervezési formái projektnapok, a projekthetek.
A tantárgyi projektek témakörét a tanév munkatervében, illetve a munkaközösségi feladattervekben
fogalmazza meg a nevelőtestület. A munkaközösségek tanévenként legalább egy, nem hagyományos
tanulásszervezési formára épülő tananyagrészt dolgoznak fel.
7.2. Témahét
A szakmai munkaközösségek minden tanévben meghatározzák a 3-5 napon át tartó tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások keretében szervezett nevelés témakörét. Kiemelt terület az egészséges életmód, a környezeti
nevelés, a fenntartható fejlődés témakörei.
7.3. Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő
rendszerben az 5. osztálytól kerül bevezetésre a 2019/2020-es
tanévben.
Komplex Alapprogram

egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai
gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést
támogató módszereket;

alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát
megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő
Komplex Instrukciós Programot;

különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető
képességeinek, készségeinek kialakítására az
alprogramok segítségével.
A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem
valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének
támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók
bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.
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7.3.1. Célok, alapelvek és feladatok
CÉLOK:









A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú
beavatkozásainak megalapozása;
A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a
tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi,
testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges
alapvető készségeket, az önművelés képességét.
Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség,
problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a
heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén
Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas
tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

ALAPELVEK:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát biztosító, a célokkal
egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási
képességeket (stratégiákat és módszereket)!













A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének,
hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják
Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának
kialakításában és megvalósításában
Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre,
hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló
szorongásszintet tart fenn.
Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső
kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
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Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése

Kiemelt fejlesztési feladataink:

énkép, önismeret,

hon-és népismeret,

európai azonosságtudat

egyetemes kultúra,

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés

gazdasági nevelés,

környezettudatosság, fenntarthatóság

művészeti nevelés,

művészeti eszközökkel történő nevelés

a tanulás tanítása,

testi és lelki egészség,

felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe

testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak
További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások,
módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.

A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére;

Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet,
új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték,
drámapedagógia stb.).

Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.

Alkalmazzuk a DFHT módszerét.

Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!

A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.

Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák
megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme;
a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.

Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett
kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.

A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint
funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket.

Emberléptékű következetes követelés.

Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.

Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami
kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes
megoldani.
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Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:

Nevelési- oktatási program - KAK

Tanítási stratégia - DFHT

Alprogrami koncepciók (5 db.)

Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)

Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)

Óraillusztrációk, példák

Foglalkozástervek

Tankockák
További tanulást segítő eszközök:

Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.

A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.

Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló
módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.

A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem
szélsőséges) alkalmazása.

Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák
alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben
tartása, a konfliktusok kezelésére.

Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális kapcsolatok
építése.

A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.

A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban célszerű
módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák alkalmazása.
Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek:
Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:

a rend és fegyelem fenntartása

tanuló szabadságának biztosítása

tanulói viselkedés szabályozása

pozitív tanulási légkör biztosítása

csoportfolyamatok elősegítése
7.3.2. DFHT
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a Komplex
Alapprogram hangsúlyos elemét. A kötelező tanítási órák 10%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén
tanulócsoportban) szükséges alkalmazni. A DFHT célja:

A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.

A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.

Az alulmotiváltság mérséklése.

A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
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A tanulók közötti együttműködés elősegítése.

DFHT koncepciója, módszerei:

Egyénre szabott differenciálás
o egyedül végzett munka
o rétegmunka
o teljesen egyénre szabott munka
o részben egyénre szabott munka

Párban folyó munka
o páros munka
o tanulópárok munkája

Csoportban végzett munka
o A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
o KIP
Ezenkívül a tanórák 90%-ban a pedagógus választ módszereket.
Alapmódszerek:

tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés

munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat

individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.
Motiváló módszerek:

páros munka

csoportmunka

játék

szerepjáték (drámapedagógia)

vita

kutató-felfedező módszer

kooperatív módszerek

projekt módszer

szituációs játékok
7.3.3. A Komplex Alapprogram alprogramjai:
Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy órában. Az
alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, sportiskolák stb.)
A TESTMOZGÁSALAPÚ ALPROGRAM (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-szerzést
biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:

testnevelés óra

mozgásos tanulás osztálytermi környezetben

szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, tanulástámogató
eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
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Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az
alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség
életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak
implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi
környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása
iskolai környezetben

AZ ÉLETGYAKORLAT-ALAPÚ ALPROGRAM (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul az egyén és
természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek függvényében eltérő
tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazítható
tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amely
sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges
énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így az életgyakorlat
témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően - kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:

egészséges életmód, életvezetés

környezettudatosság (fenntarthatóság)

állampolgári felelősség (közösségi szerepek)

életút-támogató pályaorientáció

család, párválasztás

érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
A MŰVÉSZETALAPÚ ALPROGRAM (MA)

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató
pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mérséklésének irányába.

A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására.
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Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása
a tanulók számára.
Indirekt célok:

Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén

Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása

Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között

tanulásfejlesztés a művészetek révén

(Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú gyakorlatokon
keresztül

Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.

A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajátosságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek alkalmazására,
ezáltal az adaptivitás biztosítására.
Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe sorolhatók, s
ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak
megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra
épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása iskolai
környezetben.
A LOGIKAALAPÚ ALPROGRAM (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stratégiák
megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az sakk, táblás,
papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind az általános
képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével a tanítási
és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve, hogy a
gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem a tanterv
és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a megtanulandókhoz és a tanulók
életkori sajátosságaihoz.
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A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képességek
fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és algoritmusok.

A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.

Játék alapú megközelítések:

Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése

Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése

Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba

Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása

Játékstrukturált megközelítések:

Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.

Logikai játékok, logisztorik

Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok

Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok
A DIGITÁLIS ALAPÚ ALPROGRAM (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális megközelítésben
értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan korszerű digitális
megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az
intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a digitális eszközök alkalmazásával a tanulás
élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és kritikus
módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák megoldása a
technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások
használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik színvonalát, tanulás módszertani
repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét,
és mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:

Játékalapú megközelítések

Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat

IKT-műveltség

Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasználat
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Digitális írástudás
IKT alapú óratervezés
Személyes tanulási környezet menedzselése

7.3.4. Komplex óra
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív,
affektív, szociális képességek együttes fejlesztése jelenti. A
kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben
a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át
hordozzák. A „Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak
kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási
stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg.
Ez utóbbi órák esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális
készségek fejlesztése is megvalósítható.
Tartalmi fejlesztési pontok:





legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne
kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához
minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. komplex
óraszám)

7.3.4.1.

A Komplex órák felépítése

1. Ráhangolódás
A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi
biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram
20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben
ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:

Üdvözlés

Beszélgetés

Közös tevékenység/játék

Zárás
A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap
kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái megválasztásában
segít a Tanítói kézikönyv.
2. „Te órád”
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„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az osztálykeret
nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már meglévő, jól működő, már
hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. továbbvitele,
megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra
kiválasztását a pedagógus segíti.

3. Házi feladata
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem azt jelenti,
hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak az iskolai tanórákon
kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az
óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül.
A pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy
ne legyen szükség otthoni tanulásra.
4. Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van

a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)

a minősítő (szummatív értékelés)

a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a pedagógus
előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az oktatási tartalmat és
a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is
felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye
alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus
értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló
pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat írásakor
jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. A minősítő értékelés igen
gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő (formatív)
értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a
tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről.
Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A
fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe.
Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat,
az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és
erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló
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részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen

az önértékelés

a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
7.3.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a Komplex
Alapprogramhoz
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó dokumentumok
(óraillusztrációk) elkészítésével.
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, foglalkozás
illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása,
közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA
A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az iskola
igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli üzenőfüzet segítségével.
JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN
A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére:
DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra
TA – testnevelés alapú alprogram
ÉA – életgyakorlat alapú alprogram
DA – digitális alapú alprogram
MA – művészetalapú alprogram
TÓ – „Te órád”
RÁ – ráhangolódás
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Zárórendelkezések

A pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§-ának (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges.
A módosított Pedagógiai program a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§-ának (1)
bekezdésében foglaltak szerint lép életbe. A Pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.
A Pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén,
vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az intézményi
tanács, az iskolaszék, szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az igazgatóhoz kell
beterjeszteni.
Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben
vezeti be.
Az iskola a pedagógiai programot a helyben szokásos formában nyilvánosságra hozza. Az iskola pedagógiai
programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a
következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:

az iskola fenntartójánál;

az iskola irattárában;

az iskola könyvtárában;

az iskola nevelői szobájában;

az iskola igazgatójánál.
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Legitimációs záradék
Az átdolgozott pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat véleményezte, és jóváhagyásra javasolta.
Mogyoród, 2020.szeptember 15.
Kádár Emese
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Az átdolgozott pedagógiai programot a szülői munkaközösség véleményezte, és jóváhagyásra javasolta.
Mogyoród, 2020.szeptember 15.
Paulovics Ágnes
Szülői Munkaközösség elnöke

Jelen Pedagógiai Programot a szakmai munkaközösségek 2020. szeptember 08. napján véleményezték.
Jelen Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2020. szeptember 14. napján véleményezte és elfogadta.
A Pedagógiai programot készítette és a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójának jóváhagyásra
felterjeszti Kralovicsné Káplár Judit intézményvezető-helyettes.
Mogyoród, 2020.szeptember 15.
ph
_________________________
Kralovicsné Káplár Judit
intézményvezető-helyettes
Mogyoródi Szent László Általános Iskola
A jelen Pedagógiai Programot elfogadom:
Kelt: ……………………., 2020. …………………………………
ph
__________________________
igazgató
Dunakeszi Tankerületi Központ
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1.számú melléklet
Féléves értékelés 1. osztály

Magatartás:
Kapcsolata társaival: Társaira odafigyel, velük udvarias. - Társaival együttműködik. – Társaival
közömbös. – Gyakran kerül konfliktusba társaival.
Segítőkészsége: Szívesen segít. – Csak kérésre segít. – Nem segítőkész.
Közösségi munkája: Sokat tesz a közösségért. – Együttműködik a társaival. – Nem kezdeményez, de
nem is gátolja társait. – Hátráltatja társait.
Kapcsolata felnőttekkel: Mindig illemtudóan viselkedik. – Néha illetlenül viselkedik. – Gyakran kerül
konfliktusba felnőttekkel. – Nem keresi a kapcsolatot felnőttekkel.
Tanórán kívüli viselkedése: Szeret, tud együtt játszani társaival. Gyakran félrehúzódik. – Kerüli társait.
Szorgalma:
Önálló munkája: Általában önállóan dolgozik. – Kevés segítséggel dolgozik. – Gyakran igényel
segítséget. – Indokolatlanul is kér segítséget. Probléma esetén sem kér segítséget.
Házi feladatok elkészítése, felszerelése: Felszerelése, leckéje mindig hiánytalan. – Ritkán hiányos. –
Gyakran hiányos.
Órai aktivitása: Órákon figyel, sokat jelentkezik. – Gyakran lemarad. – Nem figyel, mással foglalkozik.
Magyar nyelv és irodalom:
Kulturált nyelvi magatartás, kommunikáció:
Hangképzés: A hangokat tisztán képzi. – Hangképzése fejlesztésre szorul. – Logopédiai képzést
igényel.
Szókincse: Szókincse gazdag, választékos. – Szókincse korosztályának megfelelő. – Szókincse
fejlesztésre szorul.
Kifejezőkészsége: Egész mondatokban fejezi ki magát. – Csak kérdések segítségével fejezi ki magát. –
Kérdésekre is csak „igen – nem” feleleteket ad.
Olvasás:
Betűismerete: A tanult betűket biztosan ismeri és olvassa. – A tanult betűk felismerésében és
olvasásában bizonytalan. – Bizonyos betűket téveszt.
Összeolvasása: A tanult betűket önállóan képes összeolvasni. – A tanult betűket segítséggel képes
összeolvasni. – A tanult betűket még nem képes összeolvasni.
Írás:
-

Vonalvezetése: Biztos. – Bizonytalan. – Torzított, felismerhetetlen.
Munkatempója: Gyors. – Megfelelő. – Lassú. – Kapkodó.
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Matematika:
Számfogalma a tanult számkörben: Kialakult. –Ritkán téveszt. – Bizonytalan. – Kialakulatlan.
Számjegyek írása: Hibátlan. – Néha téveszt. – Sokszor téveszt. - Kialakulatlan.
Matematikai jelek felismerése és alkalmazása: Biztosan tudja, alkalmazza. – Érti, de néha bizonytalan.
– Ismeri, de nem alkalmazza. – Nem ismeri.
Környezetismeret:
Megfigyelései: Pontosak. – Felületesek. – Pontatlanok.
Tapasztalatainak közlése: Egész mondatokban képes megfogalmazni. – Kis segítséggel képes
elmondani. – Sok segítséggel képes elmondani. – Nem képes elmondani segítséggel sem.
Tájékozottsága: Átlagon felüli. – Korának megfelelő. – Hiányos.
Rajz és vizuális kultúra:
-

A festés- rajzolás iránti érdeklődése: Kiemelkedő. – Jó. – Visszafogott.
Színek ismerete: Biztos. – Kissé bizonytalan. – Hiányos.
Eszközhasználata: Helyes, biztonságos. – Bátortalan. – Segítségre szorul, fejlesztendő.

Technika:
-

Kézügyessége: Kiemelkedő. – Jó. – Megfelelő. – Fejlesztésre szorul.
Eszközhasználata: Kiemelkedő. – Biztonságos. – Megfelelő. – Bátortalan.
Munkadarabjai: Esztétikusak. – Pontosak. – Gyakran pontatlanok.

Ének – zene:
-

Ritmikai képessége: Kiváló. – Jó. – Megfelelő. – Még fejletlen.
A tanult dalokat: Ismeri. – Nem ismeri.
Részvétele dalos játékokban: Aktív. - Változó. – Nehéz bevonni. – Rendbontó.

Testnevelés:
-

Mozgása: Összerendezett. – Fejlesztésre szorul.
A szabályok ismerete és betartása: Kiváló. – Jó. – Megfelelő. – Gyenge.
Részvétele a játékokban: Aktív. – Változó. – Nehéz bevonni. – Nem vesz részt.

Etika/ hit-és erkölcstan:
-

Jól megfelelt, megfelelt.

88

