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AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

BEVEZETŐ

Mottónk
„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus
tanítás elveinek; az oktatóknak, pedig ki kell tünniük helyes tanításukkal és
becsületes életükkel”.(CIC 803.)

AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA

Az iskola jellege
Iskolánk nyolc évfolyamos, koedukált, katolikus általános iskola.
Szent küldetésünk a katolikus keresztény hitünk örömhírének hirdetése, az Egyház tanításának
hű őrzése, hagyományainak tisztelete.



A program a magyar közoktatás egészébe illeszkedve követi a Nemzeti Köznevelésről

szóló törvény 2011. évi CXC törvényt, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 51/2012.
EMMI rendeletet, 5/2020. (I.31.) Korm. rendeletet a NAT bevezetéséről, valamint a
Kerettantervet, továbbá az Egyházi Törvénykönyv előírásait.


További rendeletek:

110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról; 2001.évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről;16/2013. (II.28.)
EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről;32./2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű
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gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról; 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról;2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.17/2014. (III.12.) EMMI
rendelet2019. évi LXX.törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
Az iskola múltja, katolikus jelene és jövője, arra kötelez bennünket, hogy a keresztényi
nevelés értékrendje valósuljon meg nevelő és oktató munkánkban. Olyan fiatalokat
akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények, nyitottak a kor
kihívásaira és hűek az Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz.
Küldetéstudatunk: a hit, a műveltség és a krisztusi szeretet közvetítése, mint képesség a
közösségteremtésre, emberek, események, dolgok megértetésére.
Olyan iskolát szeretnénk, ahol a gyermek jól érzi magát, és egyéni képességeinek megfelelően,
fejlődik. Katolikus iskolánk tanárai megpróbálnak igényes szeretettel nevelni, és az értékvesztett világban ráirányítani a gyerekek figyelmét a Krisztus által kínált élet szépségére. A
gyerekeket fel kell vértezni a rájuk váró kísértések ellen, hogy az Istenhez való kötődésük olyan
erős legyen, hogy a nehézségeket is képesek legyenek elviselni.
A gyermekek iránt érzett szeretetünk és felelősségünk, Istenbe, a tudást közvetítő
pedagógusokban vetett hit és a szülők támogató segítsége lehet a garanciája e program
megvalósulásának.

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA
PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

A katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus.
hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség
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Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános
Iskola Pedagógiai Programjának legfontosabb alapelvei.


HIT

Iskolánk hivatása és küldetése a gyermekek nevelése és oktatása a katolikus egyház
értékrendjével

összhangban.

Az

örök

értékekre

alapozva

példamutató

emberi,

magatartásunkkal neveljük tanítványainkat. Iskolánk azonosulni kíván a katolikus neveléssel
foglalkozó dokumentumokban foglalt és megfogalmazott célkitűzésekkel. A keresztény
embereszmény formálására törekszünk a krisztusi alapelvek illetve az általános emberi értékek
közvetítésével.


KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Az iskola megalakulásától fogva kulcsszerep jut a közösség építésének. A tanulók példát is
láttak maguk előtt a tantestületben, így számukra is hamar értékké vált az összetartozás. A
közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb hozzák
egymáshoz, az iskolához tartozókat, odafigyelünk egymásra, felelősséggel vagyunk a ránk
bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát és
értékét.


HITELES PÉLDAADÁS

Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok elé
csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap, mint nap teljesítjük.
Vonatkozik ez a hitbeli, erkölcsi igazságokra egyaránt. Ezért elsősorban arra törekszünk, hogy
hiteles keresztény emberek legyünk, s csak akkor tudunk keresztény pedagógusként is
hatékonyan nevelni. "Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is azt tegyétek." (János 13,15)



LELKIISMERETESSÉG

Ez a tényező mind a nevelői, mind az oktatói tevékenységet érinti. Pedagógusaink tudásuk
legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, de felelősségüknek érzik az órákon kívül is, hogy
formálják diákjaik személyiségét. A nevelésben szívügyüknek tekintik, hogy a tanulókat a
helyes útra terelgessék.


KÖVETKEZETESSÉG

A tanárok következetességének három irányba kell megnyilvánulnia:
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elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon elvek

alapján történik, rendszeresen;


a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az

adminisztrációban;


és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen, mindenki

ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen.
Ennek megfelelően az alapfunkciók ellátása mellett, a továbbiakban is olyan iskola
megteremtésén munkálkodunk, ahol humánus, szeretetteljes környezetben egészséges, nemes
jellemű, érdeklődő, gyermekeket nevelünk.
Megfelelő krisztusi értékrend kialakításával, ezt közvetítve, átadva és gyakoroltatva segítjük a
tanulói személyiség kibontakoztatását.
Hatékony iskola megvalósításán munkálkodunk, amellyel elégedett a diákok és szülők.
Iskolánkban minden tanuló egyaránt fontos, egyéni képességeinek, fejlesztésére törekszünk
tehetséggondozással és a hátrányok leküzdését is szolgáló felzárkóztatással.
Igényes magatartás és környezetkultúra megvalósításával, az egészséges életvitel igényeinek
megalapozásával, a családját, hazáját megbecsülő fiatalok nevelését vállaljuk.

I.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

PEDAGÓGIAI

ALAPELVEI,

ÉRTÉKEI,

CÉLJAI,

FELADATAI,

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei
Katolikus iskolánk nevelésének középpontja Krisztus:


keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,



a nevelő jelleg dominál,



a nemzeti értékeket szolgálja,
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„

fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.
A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC
803. kánon)
Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:


az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése;



keresztény értékrend;



egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat;



intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében;



az keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása;



az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása;



az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele;



a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése;



építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére;



a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív

együttműködés;


iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, természetre,

tudományokra, technikákra – informatikára, egészségnevelésre, környezeti nevelésre
vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben;


nevelünk humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre;



segítséget kapnak tanulóink önmaguk megismerésére, formálására, környezetükkel való

egészséges kapcsolatok kialakítására;


tanulóinkat megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival – ezek megbecsülése révén tápláljuk
gyermekeinkben a haza és a szülőföld iránti szeretet;


kiemelten segítjük az egyénre szabott tehetséggondozást, differenciálást;



törekszünk a SNI tanulók eredményes szocializációjára, integrált oktatására, az

együttnevelés megvalósítására a különböző pedagógiai színtereken, a habilitációs és
rehabilitációs szemlélet érvényesülésére.


Tevékenységünkben a kompetenciák fejlesztésével hozzájárulunk a tanulók

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
8
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beilleszkedéshez a tudás alapú társadalomba. Az egyéni tanulási kompetenciák fejlesztésével
az emberi cselekvőképesség az egész életen áttartó tanulás folyamatában formálódik.

I.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai

A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola a keresztény embereszményt formáló, a
gyermekek sokoldalú tevékenységére építő nevelőiskola.
Céljaink:


Keresztény értékrend közvetítése



Személyiségközpontúság, szeretet



Minőségi, alkalmazni képes tudás



A tudás értékének megbecsülése



Kreativitás fejlesztése



Az önálló és élethosszig tartó tanulás elindítása



Tehetséggondozás, kreativitás, a munka és teljesítmény tisztelete, együttnevelés,

integráció


Egészséges életvitel, értékóvó, környezettudatos magatartás, fogyasztóvédelem.



Hagyománytisztelet, felelősség önmagunk és mások iránt



Keresztényi nemzeti és iskolai hagyományok ápolása, családias közösségi légkör

kialakítása.

A tanulók egyes csoportjaira irányuló célok:
1-4. évfolyam


keresztényi értékrend kialakításának első lépései;



óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti

érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését;


vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás

tevékenységeibe;


a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és
9
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képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során;


tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a

magasabb társadalom értékei iránt;


iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának

kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt;


a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket,

fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket;


SNI –, BTMN- es tanulók fejlesztése.

5-8 évfolyam
Céljaink


folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a

képességek, készségek fejlesztését;


keresztényi értékrend tudatosságának erősítése;



neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket;


tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően –

készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre;


készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására;



SNI –, BTM es tanulók fejlesztése.

Az iskolában folyó oktató nevelő - munka pedagógiai feladatai


A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének

keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a
család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.


Ezért intézményünk feladata:



Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában
és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei
iskola, iskolaújság, stb.
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Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a

morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések,
tantárgyak elsajátítása során.


Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek

kibontakozását.


Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési

helyzeteket.


Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó

példákat.


Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását

és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok
alapján.


Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező

alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.


Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint a tevékenységformával a nevelési folyamat
megvalósul.
Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat.
Nevelési eljárásainkat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében.
Ezek a következők:
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink:


az oktatásban alkalmazott módszerek;



minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép;



bírálat, önbírálat;



beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás;



előadás, vita, beszámoló.
11
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Ösztönző módszerek:


helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret;



gyakorlás, követelés;



ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás;



játékos módszerek.

A pozitív magatartásra ható módszereink:


helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás;



osztályozás;



felszólítás; kényszerítés;



követelés.

A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek:


felügyelet;



ellenőrzés;



figyelmeztetés;



intés, elmarasztalás, tiltás;



büntetés.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony
lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága."
(Mt 5,14)
Az iskolában képviselt értékek, egységes követelmények és az ezekre épülő differenciálás
egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán
kívüli tanulásukkal, tevékenységekkel, tapasztalataikkal összhangban – kibontakoztassák
személyiségüket.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok:
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SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket
és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk.
Be kell mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan
lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.
Kialakítandó személyiségjegyek:


a helyes önértékelés



az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük



józan, megfontolt ítélőképesség



a mások felé való nyitottság, befogadóképesség



a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében



a szelídség, az alázat, a türelem



alaposság kialakítása



a mértékletesség



a bűnbánatra való készség



a belső csendre, elmélyülésre való igény



hűség Istenhez és embertársainkhoz



felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt.

Elvárásaink tanítványainktól a következők:


Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban.



Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt.



Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása.



Alapos, rendszeres és pontos munka.



A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése.



A házirend felelősségteljes betartása.

A tanulók erkölcsi, hitéleti nevelése
13
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A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok:


Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.



A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető

érzelmek kialakítása.


Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.



Tudatos keresztényi magatartás és életforma kialakítása.

Az alapvető katolikus erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása. A jót építő, az igazat érvényre juttató szeretet által vezérelt közösségekben tudnak
kialakulni azok a magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a társadalomnak
szüksége van: szolidaritás, előzékenység, a másik ember tisztelete, megbízhatóság
alkalmazkodó képesség. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. Pedagógusaink
egyéni és testületi magatartásának tükröznie és mintáznia kell azt a közösségi értékrendet, amire
a tanulóinkat nevelni akarjuk. Minden igaz ismeret, hitelesen közvetített tudás nemcsak
tudásukat, erkölcsi ítélőképességüket is gyarapítja, segíti, hogy jó és rossz, igen és hamis,
értékes és értéktelen között képes legyen a különbséget felismerni és a jót választani.
Pedagógusaink feladata, hogy küzdjenek a felületesség, a közömbösség ellen, neveljenek az
elsajátított értékekhez ragaszkodó cselekvésre.
Az értelem fejlesztése, a tanulók értelmi nevelése
Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
A világ megismerésére irányuló törekvés igényének kialakítása. Műveltség-cselekvőképesség
összhangja.
A tanulók társas kapcsolatra, közösségi életre nevelése
Az együttélés szabályainak megismertetése, az együttműködési készség kialakítása, a társas
kapcsolatok fontosságának tudatosítása. A csoport tagjai szerepének vállalása.
A

kulturált

magatartás

és

kommunikáció

elsajátítása.

Önálló

ismeretszerzés,

véleményformálás, vélemények érvek kifejlesztésének, értelmezésének, megvédésének
képessége.
Iskolánk különös figyelmet fordít arra, hogy nevelő szerepét ezekben a kapcsolatokban is
14
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gyümölcsöztesse.
Elfogadás képességének fejlesztése.
A tanulók érzelmi nevelése
A megismerésben, a motivációban az érzelmek központi szerepet töltenek be. Ezek segítik az
élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek formálását.

A tanulói akarat fejlesztése
A kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség - mint kiemelt értékek, nevelőmunkánkban
is kiemelt szerepet kapnak. Alapja a kellő önismeret és ennek fejlesztésére irányuló szándék, a
tanulók saját személyiségének kibontakoztatására irányuló igény felébresztése.
Hon és népismereti nevelés
A tanulók nevelése nemzeti kultúránk megbecsülésére, közös európai értékek
megismerésére.
Nagy múltú értékeinek és jelenének megismertetése a keresztény, nemzeti, kisebbségi
hagyományok tisztelete, ápolása és megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
Minden lehetséges alkalmat és eszközt felhasználva próbáljuk elősegíteni azoknak a közösségi
összetartó erőknek a kialakulását és növekedését, amelyek erősítik a tanulók kötődését a
nemzethez, erősítik a haza szeretetét. Ezt segítik elő az erdei iskolák, egy vagy többnapos
osztálykirándulások, táborozások, múzeumlátogatások, néptáncoktatás, ünnepeink méltó
megtartása.
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, érdeklődés felkeltése a
társadalom jelenségei és problémái iránt. Legyenek aktív cselekvő részesei az iskolai és helyi
közéletünknek.

Tanulási területek
Tanítási órák
A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a
szükséges ismeretekkel.
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Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük
alapos tanulmányozására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek,
tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt
hatását. Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának kialakítása.
A hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit
ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a
gyerekek életkorára, eddigi vallási tapasztalataira.
Kompetencia alapú oktatás
Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési
környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv
követelményszintjéhez.
Módszerei


az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek

biztosítása,


a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, a differenciált tanulásszervezési eljárások

alkalmazása,


több multidiszciplináris óra megszervezése,



a teamtanítás életkornak megfelelő alkalmazása



a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása,



változatos tanulásszervezési megoldások



játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet



tevékeny tanulói magatartás kialakítása



személyreszabott tanulási stratégiák



fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás



folyamatos visszajelzés, értékelés

Tanulásszervezési formák


csoportmunka



differenciált csoportmunka



páros munka



egyéni foglalkoztatás
16

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA


projektmódszer



témanapok-témahetek egyéni és csoportos munkaformái



teamtanításhoz illeszkedő munkaformák



multidiszciplináris óraszervezési munkaformák

Szervezeti keretek


osztálykeret



osztályon belüli csoportbontás



évfolyamon belüli nívócsoportok

Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatot
a társadalmi és kulturális tevékenységek során.
A magyar nyelv és irodalom művelése különösen fontos. Magyarságunk gyökerei nagyon
mélyek, nyelvünk sok változáson ment keresztül, kultúránkat sok hatás érte.
Átadásuk iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik. Hitünket is csak magyarként tudjuk
megélni.
A tanulók testi, lelki, és szociális fejlődése a tevékenységeken keresztül
Testi képességek fejlesztése, testmozgás iránti igény felkeltése. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
Fontos, hogy diákjaink felismerjék: az egészség érték, amelyet az egyénnek és közösségnek
egyaránt óvnia, ápolnia kell.
Környezeti nevelésünk célja, hogy neveljük és tanítsuk a tanulókat a természetes és épített
környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Feladatunk,
hogy felkeltsük a tanulók igényét a tiszta, egészséges környezet kialakítására, megóvására.
Ismerjék a legfontosabb környezeti problémákat, sajátítsák el a megismerésüket és
kezelésükhöz szükséges ismereteket. Környezetért felelős magatartás az iskolában!
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II. Digitális környezet a köznevelésben - EFOP-3.2.3-17
Pályázati felhívás kódszáma: EFOP 3.2.3-17
Projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási intézményeinek fejlesztése digitális
pedagógiai módszertanok bevezetése révén
Projektgazda: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Intézményünk vezetőinek és pedagógusainak álláspontját ismerve hisszük, hogy a digitális
kompetenciafejlesztés, a digitális oktatás színvonalának minőségi javítása joggal kap helyet és
prioritást az oktatás mindennapjaiban. A digitális írástudás mára alapkövetelménnyé lett, annak
versenyképes, korszerű oktatása egyben esélyteremtő hatású a sok hátrányos helyzetű térséget
felölelő dél-alföldi régióban. Az új tudásanyagot és megközelítést igénylő komplex pedagógiai
fejlesztő tevékenység, a modern eszközök és alkalmazások használat-orientált megjelenítése,
az online térben végzett közös alkotómunka ösztönzése pedagógusaink részéről is
erőfeszítéseket igényel, de a bevont tanítók és tanárok örömmel lépnek a továbbfejlődés útjára.
Projektünk keretében megtörténik a megjelölt digitális pedagógiai módszertanok komplex,
intézményi szintű bevezetése és integrálása a pedagógiai programokba, az ehhez szükséges
támogató eszközök beszerzése, a digitális munka értékelési kultúrájának meghonosítása,
továbbá az érintett pedagógusok továbbképzése. A projekt szakmai tartalmát nemzetközileg
bevált, kipróbált, bevizsgált, hazai szakmai szervezetek által is javasolt módszertanokra és
eszközrendszerekre építjük, különös tekintettel a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és
természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztési
területeire. A bevezetés, majd az alkalmazás időszakában kiemelt figyelmet fordítunk a
fogyatékossággal élő, SNI és BTM tanulókra, esetleges speciális igényeik kielégítésére.
A projekt a szakmapolitikai környezet ismeretében és annak megfelelően lett tervezve, tehát a
tervezett fejlesztés teljes egészében illeszkedik a felhívás alábbiakban megfogalmazott konkrét
részcéljaihoz:


Digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok
képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a
nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.



Tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint
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problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.


Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok
IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése
a tanítás- tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság,
esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása.



Az intézményben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé
tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.



Digitális pedagógiai eszköz- és módszertan adaptálásához, a tanítási-tanulási gyakorlatba
történő integrálásához nélkülözhetetlen, hogy legyen egy áttekinthetően nyilvántartott és
folyamatosan gazdagodó állománya az alkalmazott módszereknek, hasznos és jogtiszta
szoftvereknek, saját fejlesztésű és vásárolt digitális tananyagoknak, amelyeket a
pedagógusok az oktatásban rendszeresen hasznosítanak, továbbá ezen digitális tartalmak
legyenek elérhetők a pedagógusok és diákok számára egyaránt.

Új IKT módszertan sikeres bevezetésének alappillérei:
•

A bevezetéshez és működtetéshez szükséges képzések, tanfolyamok elvégzése;

•

Mintatanmenetek, minta óravázlatok készítése és alkalmazása;

•

Fórum indítása munkaközösségi szinten;

•

Óralátogatások biztosítása saját intézményen belül és partnerintézményekben;

•

Rendszeres workshopok szervezése, ahol a kollégák áttekinthetik és megvitathatják az

aktuális tapasztalatokat;
•

SNI/BTM feladatok feltérképezése, tanmenetek és óravázlatok szükséges kiegészítése.

Annak érdekében, hogy az iskolák naprakész, korszerű tudást adhassanak át a diákoknak,
ezáltal magas színvonalon lássák el a rájuk bízott köznevelési feladatokat, szükséges a
pedagógusok továbbképzése a digitális programcsomagok speciális igényeinek megfelelően, az
oktatást támogató, az egyes intézmények által az egyedi elvárások és felkészültség alapján
kiválasztott módszerek, szoftvercsomagok alkalmazása, illetve ennek teljes technikai
eszközrendszerének biztosítása:
A konkrétan bevezetésre kerülő digitális tananyaghoz kapcsolódóan az intézmények
valamennyi pedagógusának gyakorlatorientált érzékenyítő tréningen, továbbképzésen célszerű
részt vennie.
A digitális pedagógiai eszköztár és módszertan adaptálására, implementálására elsődlegesen az
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alábbi területeken mutatkozik igény
•

Szövegértés fejlesztésének támogatása (alsó és felső tagozat)

•

Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása (alsó és felső tagozat, gimnázium)

•

Kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása (alsó és felső

tagozat, gimnázium)
•

Természettudományos megismerés (felső tagozat, gimnázium)

Célkitűzés:
Az IKT-alapú oktatás bevezetése, kiterjesztése, minden intézményi informatikai átalakítása és
fejlesztése a célkitűzésnek megfelelően. A képviselt értékek és célkitűzések röviden
összefoglalva:
•

minőségi és piacképes tudás biztosítása a tanulók számára;

•

pedagógusok szakmai fejlesztése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása;

•

„egész életen át tartó tanulás” készségének kialakítása;

•

készségek fejlesztése, digitális írástudás és digitális kompetenciák kialakítása;

•

nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása;

•

problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés;

•

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

•

esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára;

•

esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára.

A kompetenciafejlesztés körében kiemelt hangsúlyt kap az IKT kompetenciafejlesztés. A célok
beépültek az intézmények életébe, a tanítási órákba, a csoportmunkákba. Mind a célokban és
feladattervben, mind a helyi tantervben megfelelő előkészítés és implementációs tervezés után
megjelölésre kerülnek azon részcélok, feladatok és követelmények, amelyek a jövőbeni
lényeges változásokat megalapozzák. Cél olyan intézményi kultúra kialakítása, amelyben az
intézmény és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők ön-reflexivitása, a kívülről kapott
jelzések és értékelési eredmények értelmezése segíti a folyamatos tanulást, fejlődést,
problémaérzékenységet és motivációt a hatékony problémamegoldásra.
Fontos célkitűzés az IKT módszertan és eszközök használatára vonatkozó értékelési kultúra
meggyökereztetése. Az alkalmazandó digitális értékelési eszközök, főként az órai
teljesítmények mérését biztosító szoftver (visszajelzés, IT-támogatott értékelés) bevezetésével
elérendő célok:
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•

Folyamatos visszajelzés és önértékelés biztosítása a pedagógusok számára;

•

A diákok előrehaladásának és visszajelzéseinek értékelése;

•

A digitális oktatási stratégia folyamatos felülvizsgálata a megvalósult elemek és

visszajelzések alapján.
•

A digitális fejlesztés a hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű tanulók (SNI)

felzárkóztatása, integrálása, az alulteljesítő tanulók alapkészségeinek, képességeinek és
kompetencia szintjének növelése terén az alábbi célok elérését biztosíthatja:
•

Változatos digitális források felhasználásának lehetősége;

•

Komplexebb szemléltetés, a tananyag könnyebb értelmezése;

•

Az órák tempója gyorsabb, jobban lekötik a tanulók figyelmét;

•

Diákok magasabb szintű motivációja;

•

Intenzívebb interakciók elősegítése;

•

A digitális eszközök, programcsomagok a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosíthatóak.

Az elmúlt évek kompetenciaméréseinek eredményei alapján kiválasztott új digitális pedagógiai
eszköztár és módszertan adaptálása, implementálása elsődlegesen az alábbi csomagokon
keresztül történik, a csomagok alatt rövid indoklással:
•

Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO WeDo eszközökkel

-

Kognitív fejlődést nagymértékben, kiemelkedően innovatív módon segítő lehetőség.

•

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO StoryStarter csomag alkalmazásával

-

Alapvető ismeretek elsajátítására alkalmas;

-

Egyszerűbb a kezelését megtanulni és a gyerekeknek megtanítani.

•

GEOMATECH Élményalapú,
feladat-

-

interaktív

digitális

matematika

és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

Nagyszerű teret biztosít a vizuális és az auditív megismerésre, illetve a tanulók önálló

munkájához, a tanulói produktumok bemutatásához.
•

Problémamegoldás LEGO robottal

-

Kognitív fejlődést nagymértékben, kiemelkedően innovatív módon segítő lehetőség

•

GEOMATECH Interaktív digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer

középiskolások számára
-

Nagyszerű teret biztosít a vizuális és az auditív megismerésre, illetve a tanulók önálló

munkájához, a tanulói produktumok bemutatásához.
•

GEOMATECH Interaktív digitális matematika feladat és

középiskolások számára
21
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-

Nagyszerű teret biztosít a vizuális és az auditív megismerésre, illetve a tanulók önálló

munkájához, a tanulói produktumok bemutatásához.
A kiválasztott csomagokkal, illetve a komplex digitális oktatási platformmal a célunk kettős:
1.

A tanárok és a diákok felkészítése révén az IKT eszközök, és rajtuk keresztül az

informatika világában magabiztosan mozgó közösséget létrehozni, akik egymást segítve ismerik
meg az új lehetőségeket. A pedagógus már régen nem az információ forrása, viszont hihetetlen
módon felerősödött szerepe az információszűrés folyamatában; a diákok egy részénél a
családban (iskolán kívüli közösségben) nincs olyan, aki segíthetne az információk
rendszerezésében.
2.

Teret biztosítani a kreatív gondolkodásnak, melynek során a diákok egyéni

elképzeléseiket valósíthatják meg a digitális környezetben (filmek, bemutatók készítése,
előadások tartása, robotok programozása, előre meghatározhatatlan újítások létrehozása stb.).
Célkitűzések között szerepel továbbá, hogy
•

az IKT gyakorlati alkalmazása épüljön be a tantárgyak elsajátításába a digitális

szenzorokra épülő mérésen, adatfeldolgozáson, kiértékelésen és a valóságban való
megjelenítésen (például nyomtatáson) keresztül;
•

a NAT-ban előírt digitális készségek átadhatóságának érdekében elengedhetetlenül

szükséges a tantárgyközi fejlesztési lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása és a
tantárgyak IKT alapú oktatásának megalapozása;
•

kialakíthatóvá és integrálhatóvá váljék az egyes kulcstantárgyak IKT alapú rendszeres,

külső sztenderdre épülő mérés-értékelési rendszere, mely képes támogatni az oktatás
tartalmának fejlesztését.
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III. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
FELADATOK

Mottónk
„ Hogy az emberek megtanulják és megértsék, hogy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs,
úgy az egészre, mint egész nemzetekre nézve akkor az emberiség gondolkodását kell
átalakítani.”
/ Fodor József /

Törvényi háttér: 20/2012.EMMI rendelet/128-130 §
Alapelve, célja
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.
A teljes körű egészségfejlesztés akkor hatékony, ha az alábbi az alábbiak teljesülnek az iskolai
egészségfejlesztés során.


ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő
egészségkockázati tényezőt befolyásol;



ha nem szűkül le egy-egy akcióra, hanem az iskola mindennapi életében folyamatosan és
rendszeresen jelen van;



ha nem szűkül le valamilyen iskolai közösség valamelyik részére, hanem az
egészségfejlesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne;



ha nem szűkül le a tantestület egyes tagjaira, hanem a teljes tantestület részt vesz benne; és



ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az iskola
közelében működő erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola társadalmi
környezetét (pl. fenntartót) is.



A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan
folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési oktatási intézményben
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végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a
tanuló és a szülő részvételét a nevelési oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy
az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. A
nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi
a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, és beilleszthető a
nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba.

Kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen:


az egészséges táplálkozás,



a mindennapos testnevelés, testmozgás,



a testi és a pedagógiai munka által elérhető lelki egészség fejlesztése,



a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának

megelőzése,


a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,



a személyi higiéné területére.

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi öt egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres
végzését jelenti – minden tanulóval, a teljes tantestület, a szülők és az iskola környezetének
bevonásával, szakmai ellenőrzés és segítség mellett
 az egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg helyi termelés- helyi fogyasztás
összekapcsolásával
 mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő egészségfejlesztési kritériumoknak
megfelelő testmozgás és iskolai sporttevékenység
 lelki

egészség

-a

gyermekek

érett

személyiséggé

válásának

elősegítése

személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő
hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi
rítusjátékok, kézművesség, stb);
 A viselkedési és kémiai függőségek, továbbá az iskolai erőszak megelőzése.
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Az egészséget támogató ismeretek és készségek, balesetmegelőzéssel és
elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és a személyi higiéné kialakításának
fejlesztése területére terjednek ki.

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az idevágó nemzetközi és hazai szakirodalom
bizonyítékai szerint az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a
hatékonyság növekedését:


a tanulás eredményességének javulása;



az iskolai lemorzsolódás csökkenése;



a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;



a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószerfogyasztás és egyéb szenvedélyek
elsődleges megelőzése;



bűnmegelőzés



a társadalmi kapcsolatok javulása a kortásakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;



az önismeret és önbizalom javulása;



az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása;



az érett autonóm személyiség kialakulása;



az idült nem fertőző betegségek (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és
daganatos betegségek, cukorbetegség) elsődleges megelőzése;



a társadalmi tőke növelése.

Az egészség-ismeretek (más szóval egészségfejlesztés) témakörei az iskolában, melyek
hatékony átadása a megfelelő készségek kialakítását is jelentik:


Az egészség fogalma.



A krónikus beteg egészsége.



Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk.



A környezet egészsége.



Az egészséget befolyásoló tényezők.



Személyi higiénia.



A jó egészségi állapot megőrzése.



A betegség fogalma.



Megelőzhető betegségek.
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A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata.



Az egészséges táplálkozás (ebben a helyi termelés és fogyasztás összekapcsolása is).



Lelki eredetű táplálkozási zavarok.



A beteg ember táplálásának sajátosságai.



A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata.



Az egészséghez szükséges testmozgás



A szervezet fejlődése és működése testmozgással és annak hiányában.



Gerincvédelem, gerinckímélet.



Balesetek, baleset-megelőzés (elsősegélynyújtás is).



A lelki egészség (konfliktus-és stresszkezelés, problémamegoldás fejlesztése, valamint az
agresszió és bántalmazás megelőzése).



Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe
a másik önértékelésének segítésében.



A két agyfélteke harmonikus fejlődése.



Az érett, autonóm személyiség jellemzői.



A társas kapcsolatok (ide tartozik a társas kapcsolati készségek fejlesztése, valamint a
családi életre nevelés is.)



A nő szerepei.



A férfi szerepei.



A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs.



A családi élet – kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek.



A gyermekáldás.



A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére



A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez – családban, iskolában.



A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol –és drogfogyasztás,
játékszenvedély, internet- , és tv függés).



Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és
tanulási eredményességet elősegítő hatásai.



A média egészséget meghatározó szerepe.



Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja.



Fogyasztóvédelem



Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás.
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Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése.



Az iskolaegészségügy igénybevétele.



Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele.



Otthoni betegellátás (Dr. Somhegyi Annamária)

A helyi teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő programot a nevelőtestület az iskolaegészségügyi szolgálat közreműködésével annak jóváhagyásával készítette el.
A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján
kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy
szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek,
tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós
tevékenység

megszervezésébe,

aki,

vagy

amely

rendelkezik

minőségbiztosított

egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által
kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.
Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt
szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.

A célok megvalósulása
Legfőbb

feladat,

hogy

tudatosítsuk

gyermekeinkben:

emberi

méltóságuktól

elválaszthatatlan a józan gondolkodás, a bölcs belátás, az erkölcsi ítélőképesség és
felelősségtudat.
Célcsoport: az iskola tanulói, 1-8. osztály, csoportok, szükség esetén egyénre szabható terv
Sikerkritérium: Az ismeretek belső motiváltságának kialakítása Mérhetőség: A negatív
hatások csökkenő tendenciája
Feladat: A felvilágosító munka
A megelőzés /prevenció/ és annak kiszélesítése Egészségünk védelme
Az egészség megóvása
A prevenció legfontosabb része a türelem, az beleélés és a megértés.
Felelősök: Az iskola vezetői, pedagógusai, osztályfőnökök, az iskolaorvos, iskolavédőnő,
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iskolafogász
Gondolkodás formálása: osztályfőnöki órák szakórák, táborok, egészség, életmód napok,
interaktív órák, interaktív szülői, beszélgetések, foglakozások alkalmával történik. Tanár- diákszülő-együtt gondolkodik a folyamat során.
/védőnői hálózat, az iskola drogképzésben résztvevő tanárok, végzett szakemberek bevonása/

Kiemelt feladataink
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten –a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából a legfontosabb
ismeretekkel.

Egészséges táplálkozásra nevelés


Korszerű táplálkozás technika megismertetése



A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása



Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés



Különböző csoportok elérhető táplálkozási sajátosságainak megismertetése



Osztályban osztályfőnöki óra-témája az egészséges táplálkozás



Minél szélesebb körben történő ismeretátadás az egészséges élelmiszerek fogyasztással

kapcsolatban


Vízivás propagálása /víz automata/– Öntsünk tiszta vizet a pohárba! témanap



Az iskolai büfé választékának kialakítása a tanulókkal



Táplálkozási szakkör szervezése Kiskukta- főzőiskola Ne csak egyél, hanem táplálkozz!



Az ebéghez kellő idő biztosítása

A 2015. április 29- én kelt teljeskörű iskolai egészségfejlesztés táblázatos összefoglalása
alapján (Dr. Somhegyi Annamária)
A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló
2011. évi CIII. Törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható.
A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem
28

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

fogyasztható.
A nevelési-oktatási intézményben biztosított közétkeztetés élelmiszer-alapanyagainak
beszerzését az étkeztetés megszervezője lehetőség szerint összehangolja a helyi élelmiszer
alapanyag termeléssel és előállítással.

A mindennapos testnevelés, testmozgás
A rendeletekben megfogalmazottak szerint minden évfolyamunkon biztosítjuk a
mindennapos testedzés lehetőségét.
A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában
működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör
és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi
tagdíjat nem szedhet.
Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell
elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.

(4)

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

Mindennapos testmozgás feltételei, módszerei


Heti 5 óra testnevelés biztosított minden évfolyamon



Testnevelés órán a mindennapi testnevelés egészség kritériumának megfelelés. (Dr. S.A)



A napközis csoportokban, délutáni szabadidőben 45 perces foglalkozásokat, játékot

szerveznek a pedagógusok.
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Társas népi játékok, futó, fogó játékok, sor és váltó versenyek, labdajátékok.



Néptánc évfolyamonként a művészeti alapiskola szervezése keretében, heti

rendszerességgel.


Elméleti órákon 2-3 perces torna (Dr. S. A.)



Alsó tagozaton a tanórai terheléstől függően 3-5 perces, mozgásos légző gyakorlatot is

végezhetnek a nevelők.


Tanítási órák közötti szünetekben szervezett testmozgás program megvalósítása

/asztalitenisz/
Adottságainknak köszönhetően a gyerekek a friss levegőn (időjárástól függően), környezetbarát
játszótéri játékok lehetőségét is kihasználva töltik szabad idejüket. /játszópark, játszóudvar,
sportpálya, kosár, homokozó.

A mindennapos testedzés feltételei, módszerei
Az iskolaköteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket,
valamint köteles gondoskodni az iskolai sportkör működéséről.


A testnevelés órák szakszerű megtartásához biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.



A testnevelés órák anyaga, a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés

feladatainak.


Minden testnevelés órán van gimnasztika, megfelelő keringési és légző rendszeri

terhelésre kerül sor, van tartásjavító torna.


Sportjátékok, életmód-sportágak felnőttkori gyakorlásához kellő elméleti ismeretet

kapnak- labdajátékok, foci, kézi és kosárlabda, asztalitenisz.
Országos mérés elvégzése
Ezen felül sportköri foglalkozást biztosítunk, a délutáni órákban.

Gyógytestnevelés rendje
A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy
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gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. A könnyített testnevelésvagy gyógytestnevelés-órát – lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban
kell szervezni. Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be –
május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell
vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a
mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelésioktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra
keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet,
akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt.
Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti fel
szakorvosi vélemény alapján. Ilyenkor a tanuló nem dolgozik, de részt vesz a tanítási órán.
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos gyógytestnevelési
foglalkozást vagy könnyített testnevelési foglakozást írjon elő a számukra.
A könnyített testnevelés során a tanuló részt vesz a testnevelés órákon - de állapotától függőenbizonyos mozgásokat, gyakorlatokat nem kell végrehajtania.
A gyógytestnevelési foglalkozásokat, városi szervezésben a szakszolgálat felügyeletével saját
szakemberünk tartja, ahol a tanulók megjelenése és tevékeny részvétele kötelező.

Tevékenységi formák tanórán kívül


Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak.



Támogatjuk és szorgalmazzuk a sportegyesületben végzett munkát.
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Osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával az egészséges életre nevelés kiemelt

hangsúllyal szerepel.


Pályázatok, kiállítások, előadások, vetélkedők.

Szabadidős programok


Évszakokhoz igazodva- séta, akadályverseny, téli sportok, labdajáték, kerékpározás



Tevékenységek az iskolai rendezvényekhez kapcsolódóan



Foci juniális, DÖK nap



Egészségnap

Lelki egészség fejlesztése
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok
kiválasztásánál beszerzi:


az intézményben dolgozó iskolapszichológus,



az iskola-egészségügyi szolgálat,



amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

véleményét
A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésében

és

megszüntetésében,

ennek

során

tevékenyen

együttműködik

a

gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot
ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme
érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az
ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további
intézkedésekre.
Nevelési feladataink:
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a testi és lelki egészség fejlesztése,



a viselkedési függőségek,



a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése kiterjedő nevelés.

A célok megvalósulását segítő tevékenységek


Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés.



A függőséghez vezető veszélyhelyzetek felismertetése.



Drogprevenció.



Lelki egészség megóvására nevelés.



Problémamegoldó, konfliktuskezelő magatartás fejlesztése-önismeret, stressz-kezelés.



A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása, pozitív döntéshozás.



A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése folyamatos, reális önismeretre

nevelés.


Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés.



A családi szerepek megélésére való nevelés.



Harmonikus életvitel képességének kialakítása.

Az egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi otthon,
tanulószoba a helyes szokásrend kialakításában.

A viselkedési és kémiai függőségek, továbbá az iskolai erőszak megelőzése
Alapdokumentumunk a Drog-prevenciós Stratégia.
Célunk az, hogy olyan fiatalokat bocsássunk ki az oktatási ciklus végén, akikben erős a
motiváció az egészséges életvitelre. Törekszünk arra, hogy a folyamatosan jelenlévő
drogcsábításnak ellen tudjanak állni, hogy értelmes aktivitást igénylő tevékenységben
érvényesüljön önmegvalósítási igényük.
Tanulóink különösen a 7. és 8. évfolyamon kapjanak hiteles tájékoztatást a tanulók a drogról,
az Őket veszélyeztető anyagokról és azok hatásairól.

Az egészséget támogató ismeretek és készségek, balesetmegelőzéssel és
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elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek


Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére az iskolában, a

háztartásban, a közlekedésben.


Elsősegélynyújtás, beteggondozás alapismereteinek újítása.



A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés –Prevenció- jelentőségének

megismertetése.

Személyi higiéné



Személyi higiénére nevelés



Tisztaság iránti tartós igény kialakítása



Környezet higiéné: közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje

A teljes körű egészségnevelés tevékenységi formája tanórán
Iskolánkban az egészségismeret oktatása a természetismeret, biológia órákhoz integrálódik. Az
egészségtan foglalkozásokon megismertetjük tanulókkal az egészségi állapot szempontjából
fontos viselkedésmódokat, segítjük az ehhez szükséges szokások kialakulását. Az egészségre
vonatkozó fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan
értelmezzük az egészségfejlesztés fogalmát.
Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói
cselekvési kedvre épülő módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük.
A témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető
területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a
családi és kortárs kapcsolatokat, a környezetvédelmet, az cselekvő életmódot, a személyes
higiénét és a szexuális fejlődést. Ezeket azonban nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből
kiragadott módon, hanem kölcsönös kapcsolataikba ágyazottan tárgyaljuk.
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy az egészséges életmód igen sokféle lehet: egy adott életmód,
szokásrendszer minősége mindig az időszerű élethelyzettől, kulturális, etnikai, társadalmi
csoport hovatartozástól függően mérlegelhető és értékelhető.
Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó
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közérzet fontos szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében
és kezelésében.


Osztályfőnöki órákon öt kötelező egészségnevelési

témát

dolgozunk

fel

tanulócsoportonként, mely a testi és lelki egészségre egyaránt kiemelt fontosságú.


Lelki egészségfejlesztést szolgálják a hittan órák, osztályfőnöki órák.



Külső szakemberek meghívásával, együttműködésre törekszünk: iskolaorvos, védőnő

támogatásával.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a teljes körű
egészségfejlesztéssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat:


Védő óvó intézkedéseket



A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat



A tanulói balesettel kapcsolatos iskolai feladatokat



Rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket

A teljes körű egészségfejlesztés módszere
Ismereteket kell nyújtani, és azokat rendszerbe kell foglalni. Érzelmek keltésével, ismeretek
kapcsolásával a belátásig kell eljuttatni a gyereket, majd a hosszú nevelési folyamatban azt
meggyőződéssé kell formálni. A módszereket átgondoltan kell megválasztani és az életkornak
megfelelően, helyesen kell alkalmazni.
A teljes körű egészségfejlesztés nevelőtestületre vonatkozó követelményei


A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége.



Az iskola, mint élettér- meghatározó szerepe az egészségnevelésben.



Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is.



Alapvető a családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása.
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Kiegészítési javaslatok (Dr. S.A.)
Személyközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása
A tanulók társaskapcsolati, stressz-és konfliktuskezelési, önismereti készségeinek fejlesztése A
művészetek személyiségfejlesztő hatású alkalmazása
Pedagógusok továbbképzése, szemléletformálása Stressz –és konfliktuskezelés a gyakorlatban
Egészségismeretek hatékony, azaz készséggé válást eredményező oktatása
A NAT egészségismereti anyagainak átadása, kapcsolódási pontok kihasználása
Életadta kis lehetőségek kihasználása (szellőztetés, kézmosás, vízivás, balesetek megelőzése,
problémamegoldás, beszélgetés: értő figyelem
Egészségismeretei témanapok szervezése
A NAT kapcsolódási pontjai az egészségfejlesztéshez
A Nat egészségfejlesztésre vonatkozó területei:


a családi életre nevelés



a testi és lelki egészségre nevelés



felelősségvállalás másokért, önkéntesség



fenntarthatóság, környezettudatosság



médiatudatosságra nevelés



erkölcstan oktatása



természettudományos nevelés



mindennapos testnevelés

A meghatározott fejlesztési feladatok:



prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés



prevenciós és szabadidős sporttevékenységek.
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életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.

Az egészségfejlesztés területei a tantervekben
Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében és a NAT 2020-ban közzétett tantervében
megjelenő egészségfejlesztési területek

Alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Tantárgy

Kapcsolódási területek
Érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésére

Magyar nyelv és irodalom

helyezi a hangsúlyt.
A tantárgy keretében megjelenik az emberi test nemre és korra
jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az

Környezetismeret

egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
A környezetismeret foglalkozik az egészséges életmód alapvető
elemeinek alkalmazásával az egészségmegőrzés és az egészséges
fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésével.
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és

Ének-zene

jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése.
Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális

Vizuális kultúra

kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság
és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális műveltség
megalapozását.
A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll

Erkölcstan

– testi, szellemi és lelki értelemben.
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az

Technika, életvitel és
gyakorlat

egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia,
és a helyes időbeosztás.
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A tantárgy kitér az egészséges élet alapfeltételeire (napi
tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges
táplálkozás), az öltözői rend és a sportfelszerelés tisztaságára.
a biológiai éréssel járó testi változások alapismereteire. Beépül a
Testnevelés és sport

mozgáson keresztül a stressz és feszültségoldás.
Megjelenik benne
a környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés
és a sporteszközök megóvása.

a személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását
jelző kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség,
sport, életviteli és életmód
alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtási alapismeretek.
A tanuló a testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a
Dráma és tánc

figyelem összpontosítására szolgáló különféle koncentrációs és
lazító játékokat, tevékenységeket
A táncolás javítja a testtartást, az állóképességet, fejleszti a
mozgáskoordinációt, stresszoldó és örömöt adó tevékenység, ezzel
fontos eszközévé válik a testi és lelki egészségre nevelésnek.
A tánc és a mozgás segíti a tanulót, hogy önmagát helyesen
érzékelje, helyezze el térben és időben vagy éppen társaihoz

Tánc és mozgás

képest, a csoportos vagy páros táncolás élménye pedig a társakhoz,
a másik nemhez való viszony fejlődését szolgálja. Az
improvizáció gyakorlása már kezdeti szinten is fejleszti a tanuló
kifejezőkészségét,

problémamegoldó

képességét,

növeli

önbizalmát. A tánc és mozgás tanítása ezért fontos a szociális
kompetencia,

az

önismeret

és

társas

kultúra

fejlesztése

szempontjából.
A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek
és a motiváló tanári visszajelzés segíti a tanulókat abban, hogy
Idegen nyelv

megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási
kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi
eszközöket, növekedik önbizalmuk, fejlődik önismeretük és
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önértékelésük

Napjainkban az információszerzés eszközei és a kommunikáció
lehetőségei gyorsan változnak, ezért fontos, hogy a tanulók
Informatika

nyitottak legyenek a változásokra. Az informatikai tudás
alkalmazásával gyorsan jutnak olyan ismeretekhez, mely az
egészségre irányulhatnak.

Felső tagozat (5-8. évfolyam)

Tantárgy

Kapcsolódási területek
Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető
betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészségés környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadására,
megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira

Technika, életvitel és gyakorlat

vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka
célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására,
az egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű
eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni.

A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés
és sport műveltségterület célrendszerével. Prevenció, életvezetés,
egészségfejlesztés.
Testnevelés és sport

Személyiségfejlesztés. Segítségnyújtás és - biztosítás módjainak
verbális és gyakorlati ismeretei. Az egészséges életmód összetevői
közül a rendszeres testmozgás és táplálkozás összefüggéseire
vonatkozó ismeretek.
Kommunikációs technikák, emberi kapcsolatok, az irodalmi

Magyar nyelv és irodalom

szemelvényeken keresztül a lelki egyensúly, a személyiségformálás
elérése.
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Ember és társadalom, a család, szociális közeg, a média hatása.
Történelem
Emberi értékek: felelősség, tisztelet. A társas együtt élés szabályai,
Erkölcstan

Természetismeret-

család, barátság.
Serdülőkori változások, önismeret, család, társas kapcsolatok

természettudomány
Konkrét egészségfejlesztési területek
Biológia-egészségtan
Szenvedély betegségek elméleti alapjai
Kémia

Idegen nyelv

Földrajz

Kapcsolódó témakörök fejtik ki hatásukat, például életmód,
betegségek, sport, étkezés.

Környezetvédelmi területek

Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje


A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója

megállapodást köt az iskolaorvossal a teendők ellátására.


Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi,

tevékenységét rendelet szabályozza. A tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az
igazgató helyettessel egyeztetett rend szerint végzi.

Együttműködés az évente visszatérő feladatok során
A tanulók állapotának nyomon követése az iskolát ellátó gyermekorvos, fogorvos és az
iskolavédőnő feladata, melyeket rendeletek szabályoznak. Az iskolavédőnő a tantestülettel
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együttműködve az alábbi szűréseket végzi:


orvosi status vizsgálatok segítése, biometriai szűrések /testméretek ellenőrzése,

vérnyomásmérés/


mozgásszervi szűrések, szakorvos bevonásával



mérések, diagnosztika (testi, fizikai, stb) – orvos, védőnő, testnevelők



szűrések, védőoltások- fogászat, szemészet, belgyógyászat érzékszervi szűrővizsgálatok

orvos, védőnő.), a szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít


a kiszűrt tanulók és a krónikus beteg gyermekek gondozása, életvitelének segítése



tanulási zavar, pszichés zavarok esetén- megfelelő szakember, fejlesztő pedagógus,

nevelési tanácsadó, mentálhigiénés szakember segítségét igényeljük.
Cél: rendszeres tevékenységgel, megfelelő életmód igényének kialakítása, gyakorlása:
Egészséges életvitel készségének kialakítása, magatartásminták követése
A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók háziorvossal
egyeztetett, fokozott ellenőrzése.
Drogstratégia
Cél: drogellenes megelőzési programok révén csökkenjenek az ártó tényezők és erősödjenek
az összetett személyiségfejlesztő munka hatásai.



Törvények, rendeletek, jogszabályok megismerése drogkoordinátor kiválasztása,

felkészítése a tantestület megnyerése, támogató csoport létrehozása.


Megvalósítás érdekében az pályázatokon rendszeresen részt veszünk.

Segítő kapcsolatok, partnerek feltérképezése


Szülő-család



Szülői szervezet
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Iskolaorvos



Gyermekvédelmi felelős



Nevelési Tanácsadó



Védőnői hálózat



Rendészeti szervek

Állapotfelmérés:
Eszközei:


Ismeretszint mérés



Attitüd vizsgálat



Veszélyeztetettek célvizsgálata

Célcsoportok: szülők, diákok tantestület
Középtávú és hosszú távú célok:


Szülők tájékoztatása, bevonása



SZMK bevonása



Kapcsolattartás az egészségügyi szervekkel



Programformák megvalósítása

Ellenőrzés, értékelés az egészségnevelés terén:
Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. A nevelő az
értékelés során:


körültekintő,



tárgyilagos,



lényegre irányuló legyen.

A teljes kőrű egészségfejlesztési feladatok eredményességének mérése a tényleges helyi célok
ellenőrzésével értékelésével lehet.
Az értékelés típusa: folyamatra vagy eredményre irányul


Egyénre figyelés vagy csoportra figyelés.



Folyamatos vagy kimeneti pontok- félév, év vége.
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Tanulóra vagy tanárra irányul.

Mérési módszerek:


Kérdőívek



Programok értékelése



Kiállítások, tanulói munkák



Versenyek eredményei

Taneszközök
Tanórai, osztályfőnöki, biológiai órák, egészségtanórák és tanóránk kívüli rendezvények,
propagandaanyag, felvilágosító előadások, pályázaton való részvétel, szakkörök működtetése,
versenyeken eredményes szereplés, intézményekkel kapcsolattartás: ANTSZ, Gyermekvédelmi
Szolgálat, Rendészeti szervek
Továbbképzés


Szoros együttműködés a városi egészségügyi szervezetekkel, információgyűjtés



Az iskola pedagógusainak témához kacsolódó rendszeres továbbképzése

Az iskola orvosi szolgálattal minden tanévben egyeztetve ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI
MUNKATERV készül, mely az éves munkatervünk része.

IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA
SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK
„A Krisztusban megszületett közösségben alapvető követelmény, ill. következmény az egység,
egymás elfogadása, a kölcsönös szeretet."
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
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mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével,
beszédstílusával.

A közösségi nevelés területei


Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák.



Tanórán

kívüli

szabadidős

foglalkozások:

napközi,

tanulószoba,

szakkörök,

lelkigyakorlatok, kirándulások, zarándoklatok, erdei iskolák.


Diákfórumok.

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink


Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a

tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével.


Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést.



A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).


A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.



Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka,

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.


Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel

és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.


Hon- és népismereti tudás közvetítése: A tanulók ismerjék meg népünk kulturális

örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúrán nagy múltú értékeit. (kiemelkedő magyar
és „szülőföldi” államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők tevékenységét –
Karácsonyi János, Apor Vilmos, Simonyi Imre).


Legyenek jól tájékozottak a haza (és szűkebb hazájuk) földrajzában, irodalmában,

történelmében, mindennapi életében.


Ismerjék a legfontosabb városi, falusi hagyományokat (kántálás, passió, böjt, locsolkodás).



A tanulók legyenek nyitottak a más népek, népcsoportok értékeinek, eredményeinek

megismerésére, megbecsülésére.


A hon-és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és

társadalmi környezettel, alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a
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hazaszeretetet; - késztessen a fentiekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai


A lelkigyakorlatok, zarándoklatok, egyházközösségi testvérkapcsolatok, egyházközösségi

szolgálatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését.


Nevelje a tanulókat az önértékelésre, önellenőrzésre, egymás segítésére.



A különböző játékok, tevékenységek, új digitális technikai programok megfelelően

fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás érzését.


A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.

projekthetek, témanapok, témahetek, tehetségnapok, iskolaestek, énekkari találkozók
testvériskolai találkozók) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.


A séták, a kirándulások, erdei iskolák ÖKO iskolai programok mélyítsék el a

természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget.

Az intézmény ünnepei, hagyományai
Az intézmény hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A
mindennapi életbe beépülő hagyományaink:
Iskolai



A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)



Napi ima: tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen

imádkoznak.


Közös miséken a gyerekek végzik a szolgálatokat: ministrálnak, olvassák az olvasmányt,

szentleckét, könyörgéseket.


Gyermekmissziós tevékenység



Kalásztábor



Egyházi kiadású könyvekkel bővítjük az iskola könyvtárát.

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk
hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk
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kialakításában jelentős szerepet játszanak.

A tanév jeles napjai
Közös Rózsafüzér imádság a templomban (október) Jótékonysági est
Adventi hetek (december)


Az adventi koszorúk megáldása (advent 1. hétfője)



Roráté, agapé



Felsős tanulók lelki napja-lelki gyakorlat



Karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség



Karácsonyi Pásztorjáték



Farsang



Nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség



Közös keresztút a templomban



Szent József Hét



Anyák napja

Alkotónapok, iskolanapok

Egyházi ünnepek, amelyeket minden évben közös szentmisével ünneplünk:


szept.

Veni Sancte, Szent Gellért Ünnepe



febr.

Hamvazószerda



ápr.

3. osztályosok keresztelkedése, 4. osztályosok első szentgyónása és

szentáldozása


jún.



jún. Te Deum

8. osztályosok bérmálkozása

A magyar, illetve Mária ünnepekről, egyházi ünnepekről hangosbemondón
keresztül, vagy közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján


szept. 8. Kisboldogasszony



szept. 12. Mária neve napja



szept. 22. Szent Gellért
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okt. 8. Magyarok Nagyasszonya



nov. 12. Szent Márton



nov. 19. Árpádházi Szent Erzsébet



dec. Adventi gyertyagyújtás, koszorúszentelés



dec. 6. Szent Miklós



dec. 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása



jan. Vízkereszt - teremszentelés



jan. 18. Árpádházi Szent Margit



jan. 25. Ökumenikus Imahét



febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony



márc. 19. Szent József



márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

Osztályteremben osztályfőnöki órában emlékezünk meg az alábbi ünnepekről
Jeles napok:


okt. 10. Zenei világnap



okt. 21. Földünkért világnap



jan. 22. A magyar kultúra napja



márc. 22. A víz világnapja



ápr. 11. A költészet napja



ápr. 22. A Föld napja



máj. 10. A madarak és fák napja

Állami ünnepek:


okt. 6. Aradi vértanúk



febr. 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja



ápr. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja



jún.4. A nemzeti összetartozás napja

Állami ünnepek, amelyekről iskolai ünnepélyeken emlékezünk meg
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okt. 23. 1956-os forradalom és szabadságharc



márc. 15. 1848-as forradalom és szabadságharc Egyéb iskolai rendezvényeink:



iskolanyitogató tábor



kistérségi mesemondó verseny



kistérségi szavaló verseny



Tegyünk együtt a Földért verseny



kistérségi angol fordító verseny



Bolyai Matematika verseny



Édes hazám, Magyarország verseny



Kistérségi fizika verseny



Nemzeti Összetartozás Napja



DÖK nap



Foci juniális



Ballagás



Környezetvédelmi nap



Egészségnap

Értékelési hagyományok


„Jó tanuló - jó sportdíj” -Egér kupa, Martinek kupa



Az adott évben kiemelkedő sportteljesítményért- „Év sportolója”-cím adományozása



Akikre büszkék vagyunk – Eredménytabló készítése



Alapítványi díjak



Közösség előtti dicséretek.



Az elismerések a DÖK szervezésében - oklevél, könyvjutalom

Az elmarasztalás és jutalmazási hagyományaink és az alkalmazott formákat az SZMSZ-ban
rögzítjük, ill. az értékelés fejezetben megtalálható.
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Az iskola szervezeti hagyományai
Nyolc évfolyamos általános iskola. A hagyományos osztálykeret jellemző. A szülői igények
figyelembe vételével minden osztály mellé napközis ill. tanulószobai csoportot szervezünk. A
napközi otthonban, tanulószobában törekszünk minél homogénebb csoportok kialakítására.
Közösségek: a család
A család a legalapvetőbb közösség, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza,
formálja a gyermek fejlődését, értékrendjét, másokhoz való viszonyát. Alapvető normákat
alakít ki, amelyek az iskolába kerülve tovább fejlődnek. A személyiség kialakítása során
kiemelt szerepet kap az iskola és az osztályközösség.

Az iskolai közösség

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.
Megkülönböztetett

feladatok

hárulnak

lelki

vezetőinkre,

az

iskola

vezetőire,

az

osztályfőnökökre, a pedagógusokra, hitoktatókra.
Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az iskola
begyakoroltatja a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformákat, biztosítja az alapvető
nevelési elvek, a katolikus értékrend, az együttélés szabályainak elsajátíttatását.
Az osztályközösség
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokások, értékrendek, a
baráti

körben

kialakított

emberi

kapcsolatok.

Az

osztályközösség

szokásokkal,

szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletük folyamatosan alakul
és fejlődik. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel az osztálytársak kölcsönösen hatnak
egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon
meghatározó annak légköre és szellemisége.
Az osztályközösség feladata:


a keresztényi hit megélése,



valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
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az egyéni értékek felismerése,



egymás tiszteletben tartása,



egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,



a másság elfogadása, a tolerancia,



társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,



mások gondjainak, nehézségeinek felismerése az önzetlen segítségnyújtás adása.

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen
fontos feladata van a gondok felismerésében és azok keresésében. Meghatározó a tevékenysége
abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire
azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család.
Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló gondjait, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja
meg az akadályok megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma
megoldásában a segítségére lehetnek.
A közösségfejlesztés színterei
A tanórai foglalkozásokon számtalan lehetőségünk nyílik a közösség fejlesztésére.
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
azonban nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében.
Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől.
Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas lehetőségek iskolánkban:


hitéleti programok



délutáni csoportfoglalkozások



tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar



versenyek, vetélkedők, bemutatók



környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások



múzeumi foglalkozások, színházlátogatás



művészeti csoportok



sportfoglalkozások, házi bajnokságok, kulturális és sportrendezvények



diáknapok



ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás
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hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió, iskolaújság



könyvtári foglalkozás



egyéb rendezvények

Az önkormányzás képességének kialakítása Diákönkormányzat közösségfejlesztő
feladatai
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére – az iskolában diákönkormányzat működik.
A DÖK munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja; a DÖK
tevékenységét az iskola igazgatója által – a DÖK javaslatának figyelembevételével – megbízott
nevelő segíti.


Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és tényleges célokat,

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.


Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.



Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során


Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi

személyiségekkel, külső szakemberekkel.


Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet,

az együttműködést.


Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív

irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.

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 diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában:


háziversenyek, vetélkedők, pályázatok, kirándulások, tábori programok,
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házibajnokságok, kulturális és sportprogramok,



papírgyűjtés,



iskolaújság,



ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok,



javaslattétel a házirend módosítására.

Alkalmazottak közösségei


Alkalmazotti közösség



Nevelőtestület



Szakmai munkaközösségek



Feladatorientált teamek

A legnagyobb közösségépítő erő a Mennyei Atyába vetett hit.
A keresztény közösségünk erénye egymás és a gyermekek szeretete és tisztelete.
Felnőtt közösségeink építése azért is különösen fontos, mert elsősorban példával nevelünk.
Színterei:


Lelki programok



Gyermekek lelki napja



Tanári lelki gyakorlatok



Kirándulások-zarándoklatok



Szakmai összejövetelek



Napi kapcsolat

Szülői szervezetek:


Osztályszintű szülői munkaközösségek



Iskolai szintű szülői közösségek

A tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak. A pedagógusok feladata
segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezését a szülőkkel egyetértésben.
Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve
végzi nevelő-oktató munkáját.
A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az
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iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

A szülői közösség fejlesztésének színterei:


a szülői értekezletek,



a fogadóórák,



a szülői választmányi ülések,



az osztálymisék



az iskolai rendezvények (Jótékonysági est, Édesanyák köszöntése, Rózsafüzér, Keresztút,

osztálykirándulás, stb.)

A média szerkesztésében részt vevők tevékenysége, céljai
Iskolaújság
A diákság által szerkesztett évente jelenik meg. Vezető tanárok segítségével a gyerekek írják a
cikkeket, készítik a rajzokat és a riportokat. Ők szerkesztik, segítenek a lap összeállításában,
értékesítésében.
.
Iskola hangosbemondó
A közösség leggyorsabb kommunikációs lehetősége.
Egyes állami és egyházi ünnepekről az iskolarádión keresztül emlékezünk meg.

A TANULÓNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN
VALÓRÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

1.

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt

a)

saját működéséről,
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b)

a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

c)

hatáskörei gyakorlásáról,

d)

egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

e)

az

iskolai,

diákönkormányzat

tájékoztatási

rendszerének

létrehozásáról

és

működtetéséről.

2.

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a

nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ
jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon
belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha
a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.

3.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

4.

Az iskolai, diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben

meghatározottakon túl a)

a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

b)

a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,

c)

a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,

d)

az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,

e)

az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,

f)

a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,

g)

az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.

5.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése

kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést,
valamint a meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját
legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
6.

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a
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kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium
működését.
A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője

7.

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal

8.

nyilvánosságra kell hozni.

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL

V.

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló


különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,



sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,



beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,



kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
Iskolánk lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását,


valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelést,



az oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását.

Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek
vagy

fogyatékosságának

típusához

igazodó

gyógypedagógus , szakember támogatásával történik.
Egyénre szabott tanulási lehetőségek
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Az iskolánk 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.
E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat jelölünk ki, amelyek
nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, hanem a tanulási környezettől
is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez.


Ennek értelmében a képességtartományok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés,

fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást jelentő feladatait megtervezzük.


Célunk, hogy biztosítsuk a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-

oktatást, különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenységet.


Kiemelt a pedagógus fejlesztő tevékenysége a kiemelkedően kreatív, egy vagy több

területen tehetséges, a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esetében: hátrányos
helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a szakmai besorolásukat tekintve heterogén,
az ok-okozatiösszefüggéseket tekintve fel nem tárt, ám tanulási-tanítási szempontból kihívást
jelentő, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók
fejlesztésének területén.


Új folyamat a teamtanításnak alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló

témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, az együttnevelést
megvalósító iskolában pedig a tanulót tanító pedagógus és a gyógypedagógus közösen tervezett
tanulási-tanítási programjára, a közös tanításra, valamint az e tevékenységet követő közös
értékelésre épül.


A differenciálás speciális megvalósulása az együttnevelés során a habilitációs,

rehabilitációs szemlélet érvényesülése.


A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló

szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök,
módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus
módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres
ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai színtereken.
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében
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állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
kell biztosítani.
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelésioktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a
gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,
Az esélyegyenlőség legelső, legelemibb láncszeme az oktatás – a hátrányos helyzet
felszámolása, a sérülések korrekciója, kompenzálása. Ezt teszi lehetővé az integráció az alapító
okiratunkban foglaltaknak megfelelően.
Az integrációt tekintve fontos két nagy csoportot megkülönböztetni: a hátrányos helyzetű
gyermekek csoportját, a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportját.

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői
bizottság

szakértői

véleménye

alapján

mozgásszervi,

érzékszervi,

értelmi

vagy

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során
valósul meg, segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb
beilleszkedést.
Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. Ügyelünk arra, hogy a
tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében a tartalmak kijelölésekor egyes területeket módosítunk,
elhagyunk vagy egyszerűsítünk.
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A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt
(integráltan) neveljük, oktatjuk.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő,
magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia,
hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus
szükséges.
Alapító okiratunk és működési engedélyünk az alábbi fogyatékossággal bíró tanulók
oktatására és nevelésére nem terjed ki:


A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésének elvei

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi
károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő
feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is,
ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni.
A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe
vesszük kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi
képességeit és fizikai adottságait is.


A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének elvei

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük,
hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág
iránti látó beállítódás helyett más beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek – hallás,
tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása.
A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudja
mindezt korrigálni.


A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei

A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az esetek jelentős részében nem korrelál életkorával,
hallásállapotával – attól pozitív és negatív irányban is eltérhet.
A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett
döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka,
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mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános
pedagógiai tevékenységen kívül pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások
folyamatában valósul meg.
A pedagógus személyén túl a modern technikai eszközök alkalmazása, esetleges műtéti
beavatkozások sikeressége együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes
nevelhetőségét, oktathatóságát.


Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az
idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével,
funkciózavarával függ össze.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak.
Az integráció feltétele az osztály összetétele és a tanító vállalása.
A sajátos nevelésű tanulók felvételének elbírálása minden esetben egyénre szabott, függ a
fogyatékosság súlyosságától.

Integrációs céljaink


motiváció a tanulás és iskola iránt,



iskolai kudarcok enyhítése/megszüntetése,



a kudarc élmény okainak feltárása, ill. annak kiküszöbölése,



esélyteremtés, ill. esélyegyenlőségre való törekvés,



az egész életen át való tanulás képességének kialakítása,



középiskolába történő beiskolázásuk eredményes, illetve sikeres legyen,



iskolai lemorzsolódás teljes megszüntetése.

Sikerkritérium
A tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása jónak tekinthető, melynek
eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:
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Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken érvényesül


Habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a sérülés-specifikus módszertani eljárások

alkalmazása.


A tevékenység olyan nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, amely lehetővé

teszi az egészségügyi-eljárások, eszközök alkalmazását.

A pedagógustól elvárt, hogy


a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;


szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján haladási ütemet biztosít;



differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;



a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő

javaslatokat beépíti;


együttműködik

különböző

szakemberekkel,

a

gyógypedagógus

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba;


figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;


tanulói együttműködésen alapuló tanulás szervezése-projektoktatás fejlesztése;



digitális differenciált oktatási formák és módszerek alkalmazása;



multidiszciplináris óra tartása;



a tanulói kompetenciafejlesztés az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése

A fejlesztés alapelvei
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A részképességzavar tüneteit mutató tanulók különleges gondozási igényeinek

kielégítése fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus
közreműködését igényli.


A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján.



A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban

érvényesüljön a számonkérési, értékelési, esetleg – indokolt esetben, a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.


részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív

terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén
célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni
képes környezetbe.
Az iskolai nevelés, oktatás során:


ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, növelni kell a
kudarctűrő képességüket,



az önállóságra kell nevelni őket.

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


a testséma biztonságának kialakítása,



a téri és időrelációk kialakítása taktilis és verbális szinten,



a vizuomotoros koordinációs gyakorlása,



a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,



az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újra tanítása) hangoztató-elemző, vagy diszlexia

prevenciós módszerrel,
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az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai

pályafutása alatt,


a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,



az élő idegen nyelv oktatása sajátos módszerekkel, auditív, digitális megközelítéssel,



az olvasásképtelenséget szövegek auditív tolmácsolásával, az írás segítését gépi írással,

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával kell segíteni.

Diszkalkulia
A fejlesztés célja


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

intenzív fejlesztése,


a testséma kialakítása,



a téri relációk biztonsága,



a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,



a szerialitás erősítése,



számfogalmak kialakítása és bővítése,



segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,



a fogalmak, így a műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális
megerősítés,


a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést

segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
A speciális nevelési igényű tanulók hatékonyabb oktatása érdekében alkalmazott
módszereink


egyéni felzárkóztató program,



korrepetálások, differenciált foglalkozások,



a tanítás tanulása,



kooperatív tanulás szervezés,
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digitális eszköz és módszer alkalmazása



projektpedagógia alkalmazása a sikerorientált tanulásszervezés során,



helyes tanulási módszerek hangsúlyozása,



önbizalomra nevelés sikerélményhez juttatással,



állandó pozitív visszacsatolás, a legkisebb eredmény dicsérettel történő elismerése,



amennyiben szükséges, tanulószoba szervezése, ill. napközi otthonban való felkészülés

lehetőségének biztosítása,


a továbbtanulás irányítása, segítése.

Helye: fejlesztő szoba
Eszközök: speciális fejlesztő eszközök
Személyi feltétel: utazó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek,
tanulók
Az esélyegyenlőség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális programokkal, személyes
törődéssel, beszélgetésekkel történhet. A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést,
lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység.
Az óvoda iskola kapcsolatteremtő, koordinációs tevékenységének erősítése, a tanulók
folyamatos és alaposabb megismerése kiemelt feladatunk.


A szakértői és rehabilitációs bizottság döntése alapján mérlegeljük a tanulói problémáit. A

döntés figyelembe vételével megvalósítjuk a BTMN tanulók együttnevelési elvét program
alapján.


A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat

szervezünk.


Fontos a differenciált tanulásszervezés, az egyéni képességek, lassabban haladás

fejlődésének figyelemmel kísérése, egyéni fejlesztési terv készüljön a felzárkóztatásra.


Különösen fontos az alapképességek kialakítása az alsó tagozatban, a továbbképzés

feltételeként kiemelten kell kezelni!


Figyelembe kell vennünk a terhelhetőség pedagógiailag indokolt mértékét.



Napköziotthon, tanulószoba.
63

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA


Iskolai könyvtár és létesítmények használata.



Továbbtanulás irányítása, felkészítés.



Az iskola helyi tantervében az előírt tananyag és követelmények differenciálása.



Az ismeretek számonkérésének differenciált követelményei és formái.



Ha a tanuló annak a tanévnek a végéig, amelyben a 16. életévét betölti, nem fejezte be az

általános iskola 8. évfolyamát szakiskolába kell irányítani, ahol felzárkóztató oktatásban vehet
részt.


Ha a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal

ismétli ugyanazt az évfolyamot- lehetővé, kell tenni, hogy az adott tantárgyból, tantárgyakból
egyéni foglalkozásokon is részt vegyen. A felajánlásról az iskola a tanulót és a szülőt írásban
értesíti.
Pedagógussal szembeni elvárások:


ismerje meg a részképesség zavar tüneteit



tudjon differenciáltan oktatni-nevelni



hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat



értékelésnél figyelje a tanuló eltérő képességeit



segítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit



nevelje a közösséget a képesség különbözőségének tolerálására



gondoskodjon a tanuló megfelelő pályaválasztásáról



tanulói együttműködésen alapuló tanulás szervezése-projektoktatás fejlesztése



digitális differenciált oktatási formák és módszerek alkalmazása



multidiszciplináris óra tartása



a tanulói kompetenciafejlesztés az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;



korrepetálás;



felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében;
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szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási Képességeket

Vizsgáló Szakértői Bizottsággal;


ingergazdag környezet kialakítása;



a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;



a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;



ok-okozati összefüggések feltárása;



negatív környezeti hatások kiszűrése;



a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;



a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;



családlátogatások;



a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;



a továbbtanulás irányítása, segítése.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók fejlesztése

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a
tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a
figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.
Tevékenységek:


Felkészítés középiskolai tanulmányokra



Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése



Kiugró

tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő

fejlesztésükről


Tehetségpont működtetése – „TUDÁSVÁR” kiválóan akkreditált tehetségpont



Az egyéni képességhez igazodó tanórai tanulás, a differenciált tanulásszervezés



Kooperatív és projektmódszerek alkalmazása



Képességek szerinti csoportok kialakítása



Tehetséggondozó délutáni foglalkozások
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Választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása



Szakkörök szabadidős foglalkozások



Versenyek vetélkedők, bemutatók, tanulói pályázatok



Sport és kulturális vetélkedők



Levelező tanulmányi versenyek- felkészítő tevékenységekkel



Iskolai sportkör, ISK



Iskolai könyvtár



az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek

biztosítása,


a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, a differenciált tanulásszervezési eljárások

alkalmazása,


több multidiszciplináris óra megszervezése,



a teamtanítás életkornak megfelelő alkalmazása



a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása,

E tevékenység kiterjed az iskolai nevelésre, a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez
a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetség-fejlesztéssel foglalkozó
intézményekkel és szakemberekkel.
Intézményünk pedagógusai működjenek együtt a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény oktatóival a drámaoktatás, a tehetségfejlesztés és a kommunikációs képességek
fejlesztése érdekében.

Feladatok:


Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése



Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai foglalkozások



Tehetséggondozó programok, szakkörök szervezése



Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre (szaktárgyi, sport, kulturális)



Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására



Pályázatokon való megmérettetés



A hittant korábban nem tanult diákok számára katekétikai felzárkóztató foglalkozások
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felekezeti bontásban


A tanórai munka előkészítésébe való bevonása a tanulóknak:



Internet használata



Kiselőadások, tanórák tartása



Szemléltető eszközök készítése



Tesztek összeállítása



Díszletek, jelmezek, koreográfiák készítése



Irodalmi szövegek dramatizálása



Az órai komplexitás elősegítése történelem, zene, festészet, szobrászat, irodalmi alkotások,

földrajzi helyek, híres tudósok életútja stb.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése
 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével
 Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további
teendőkre javaslattétel.
 A hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének
figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásokra (pl. fejlesztő csoport
kialakítása, szükség esetén külső szakember bevonása vagy önismereti csoportok szervezése
viselkedésmódosító eljárások, stb.)
 A hátrányos helyzetű gyermekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása (táborok,
szakkörök, művelődési házak programjai.)
 A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzetű tanulók
esetén
 Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek
 Szociális ellátások számbavétele (ingyenes étkeztetés, tartós tankönyv, reggeli ügyelet stb.)

A veszélyeztetett gyermekekkel való teendők


A

veszélyeztetett

tanulók

felmérése

az

osztályfőnökök

közreműködésével

nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján
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a további teendőkre javaslattétel, egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi
koordinátorral.


A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének

figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra (pl. fejlesztőcsoport
kialakítása szükség esetén szakember bevonása, önismereti csoport szervezése pszichológus
segítségével.)


Drog és bűnmegelőzési programok



Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak



Fegyelmi eljárásokon való részvétel



Szociális ellátások számbavétele



A veszélyeztetett gyerekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása

Iskolánkban az alábbi módszereket alkalmazzuk
Az osztályfőnökök segítségével a tanévben folyamatosan felmérjük a tanulók helyzetét, ezek
az információk számunkra jelzés értékűek, hogy hol tudunk segíteni és milyen módon.


Az anyagi helyzet felmérésére minden tanulótól begyűjtjük a kereseti igazolásokat és

azok feldolgozása után javaslatot teszünk támogatás igénylésére (tankönyv, étkezés, rendszeres
gyermekvédelmi támogatás).


A hirtelen nehéz helyzetbe kerülő családoknak javasoljuk a rendkívüli támogatás kérését,

melyet a Népjóléti Irodához nyújthatnak be.


A problémás, a nehezen nevelhető gyerekekkel és azok szüleivel elbeszélgetünk

problémáikat meghallgatva lehetőségeinkhez képest javaslatot teszünk a megoldásra illetve
szükség esetén a szakemberhez irányítjuk.


Lelki segítségnyújtás biztosítása



Családlátogatások szervezése szükség szerint.



Az egészségnevelés érdekében a védőnővel iskolaorvossal folyamatos a kapcsolattartás.



Drog és bűnmegelőzési koncepciónk: a felső tagozatban osztályfőnöki órák keretében

szakember vezetésével előadások tartását szervezzük.

VI. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG
Célok
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esélyegyenlőség megteremtése,



intézkedési terv összeállítása fontossági sorrendben.

Feladatok



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,



a felzárkóztató órák,



hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése,



a továbbtanulás irányítása, segítése,



a napközi otthon, a tanulószoba, a diákétkeztetés,



az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek,



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

csoportos használata,


a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek,



a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;a szülők, a családok nevelési,

életvezetési gondjainak segítése,


a családlátogatások,



az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége,



szoros

kapcsolat

a

Polgármesteri

hivatallal

és

a

Gyermekjóléti

szolgálattal,

szakszolgálatokkal, egyházmegyei KARITASZ szervezettel
A szociális hátrányok enyhítése érdekében az iskola figyeli és kihasználja azokat a pályázati
lehetőségeket, amelyek forrást biztosítanak ilyen jellegű problémák megoldásához.
Tantestületünk fontos feladata a rászoruló tanulók megértő támogatása.

Tevékenységi formák


Felzárkóztató foglalkozások/az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre

szabott tanulási lehetőségek biztosítása, a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, a
differenciált

tanulásszervezési

eljárások

alkalmazása,

több

multidiszciplináris

óra

megszervezése, a teamtanítás életkornak megfelelő alkalmazása, a digitális technológiával
támogatott oktatási módszerek alkalmazása/


Egyéni képességhez igazodó tanórai tanulással és a képességek fejlődését erősítő
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szakköri foglalkozások megszervezése

A nevelők és tanulók segítő, személyes kapcsolatai



A szülők és családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése



Családlátogatások tapasztalatainak feldolgozása, felhasználása a nevelőmunkában



Napközi otthon, tanulószoba, diákétkeztetés



Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal



A gyermek és ifjúságvédelmi felelősök az osztályfőnökök- felvilágosító munkája



Étkezési támogatás elbírálása.



Továbbtanulás irányítása, segítése elsősorban az osztályfőnök feladata

VII. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
A gyermekvédelmi felelős gyermekekkel kapcsolatos feladata
Az intézmény valamennyi gyermekére


Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális társadalmi

környezet függvényében


Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása



Egészségvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése



Drog-és bűnmegelőzési programok



A diákönkormányzattal való kapcsolattartás



A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása



Szociális ellátások számbavétele



Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek.
A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja,
vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel
megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. Nevelésünk a
keresztény értékrend elfogadását keresztény életforma kialakítását segíti elő, amely
remélhetőleg tanítványaink számára maradandó útra valót jelent.
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Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki, a gyermekek fejlődését
veszélyeztető okok:



Prevenciójára



Feltárására



Megszüntetésére

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását keresztény életforma kialakítását segíti elő,
amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó útra valót jelent.

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb
körülmények között élőket.
Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi
megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket
az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.
Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára
nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre
a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása,
megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott törődést a
tanulóval.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a
gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető
jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.
Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az
osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz
részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi
szervezetekkel.
Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai
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A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének

figyelemmel kísérése.


Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a

családon belül és a családon kívül.


A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken.


A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.).


Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és

anyagi helyzetétől függően.


A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése.
A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést
kell tennie!
Meg kell vizsgálnunk,


hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi,

érzelmi, értelmi fejlődését.


hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása.



hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére

káros életmódot.


hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások

igénybevételét.


hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése.


hogy

szükséges-e

rendszeres

segítségnyújtás

tanulmányai

befejezéséhez, pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához.


hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén

feltárhatja problémáit.
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A szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk:


tehetséggondozó programok szervezése,



napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása,



szülők, családok életvezetési gondjainak segítése,



lelki gondozás



hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz,



drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,



felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése,

részvétel a pályázatokon.
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik
az érintett családdal, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, Nevelési
Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és
a védőnővel.

VIII. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI,
AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ
OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI

Pedagógus
Munkáltatója az intézményvezető.
Munkába állásával az intézmény belső ügyeire vonatkozóan titoktartási kötelezettséget
vállal, betartja az ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBA foglaltakat.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése.
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Kötelessége, hogy


a pedagógus előmeneteli rendszer elvárásait időben teljesítse.



munkáját a pedagógus kompetenciák betartásával végezze



nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.


a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel,
hitoktatókkal, plébános atyával a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse.


segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat.



előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.


egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és

megbecsülésére, együttműködésre nevelje a gyermekeket, tanulókat.


fogadja el a Katolikus Egyház alapigazságait, a keresztény erkölcsiséget, értékrendet és azt

a nevelési eszményt, hogy önálló, másokat elfogadni, megérteni, segíteni képes személyiséget
tudjon nevelni iskolánkban. Legyen igénye a szakmai és vallási továbbképzésre.


ismerje és alkalmazza az iskola nevelési programját, helyi tantervét. Vegyen részt

megalkotásában.


legyen nyitott munkatársaival és a szülőkkel való együttműködésre. Tekintse hivatásnak

munkáját, életfelfogását az evangélium szelleme hassa át.


környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveljen.



a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről,

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek
tanulmányait érintő lehetőségekről.


a szülőkkel való kapcsolattartását pedagógiai tapintat és diszkréció jellemezze.



a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más
szakemberek – bevonásával.
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a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.


az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. a mindenkori változásokhoz alkalmazkodjon-magas
szintű szakmai munkájával segítse az online oktatásszervezést is.


a kerettantervben, helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a
tanulók munkáját.


részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze

önmagát az új digitális tartalmaknak megfelelően.


tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan

irányítsa.


a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív

feladatait maradéktalanul teljesítse.


a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.



pontosan és tevékenyen részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.


határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket.



hivatásához méltó az Etikai kódexnek megfelelő magatartást tanúsítson.



megőrizze a hivatali titkot.

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy


személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.


a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit

megválassza.


a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösséggel együttműködve megválassza az

alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más
felszereléseket.


hozzájusson

a

munkájához

szükséges

információkhoz.
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a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület
tagjait megillető jogokat.


szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,

részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei és
országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában.


szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában.
A pedagógus munkarendje
Munkáját az éves tantárgyfelosztás alapján végzi.
Napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes állapítja meg az
intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell figyelembe venni. A munkabeosztását a digitális naplóban
rögzíteni köteles.
Felkészülten érkezik az iskolába, az első foglalkozás kezdete előtt 15 perccel. Rendszeres késés
fegyelmi intézkedést von maga után.
A tanórák kezdő, illetve befejező időpontját (melyet csengetés jelez) pontosan betartja. Az
óraközi szünetekben beosztás szerint ügyeletet lát el.
Tanórán kívüli foglalkozást csak az intézményvezető engedélyével tarthat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról (szakkör, előkészítő) foglalkozási tervet készít, mely
tartalmazza a foglalkozás óraszámát, témáját, a szükséges eszközöket.
Iskolán kívüli program szervezése esetén a részt vevők névsorát, a távozás és érkezés
időpontját, helyszínét és a programmal kapcsolatos egyéb tudnivalókat leadja az
intézményvezetőnek, valamint a portán.
A munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az
adott munkanapon 7.45 óráig bejelenti az intézmény vezetőjének vagy helyettesének.

76

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Minden előre látható távollétet (pl. anyanap, hivatalos távollét) az intézményvezetőnek írásban
legalább 5 nappal előbb jelez. A távolmaradást csak az intézményvezető engedélyével kezdheti
meg.
Távollétekor a tananyagot, a szükséges eszközöket az igazgatóhelyettesnek előzetesen leadja
vagy eljuttatja.
Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás helyét) 8
munkanapon belül bejelenti.
Az intézményben és annak körzetében nem dohányozhat, alkoholt nem fogyaszthat.
A pedagógus szülői értekezletet, fogadóórát tart.
Részt vesz a heti reggeli közös imán, az iskolai szentmiséken.
Részt vesz az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken, az alkalomhoz illő öltözékben.
A gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal való kapcsolatában szeretetre, türelemre,
toleranciára törekszik, példamutató magatartást tanúsít.


Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.


Elvégzi az ifjúságvédelmi feladatokat a tanított csoportjára vonatkozóan.



Kapcsolatot tart tanítványai családjaival, ismeri családi hátterüket valamint iskolán kívüli

elfoglaltságukat. A családokat látogatja.
Munkába állásával az intézmény belső ügyeire vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállal,
betartja az adatvédelem előírásait.
Pedagógus saját tanulóit magántanítványként nem taníthatja.
A pedagógus az általa átvett eszközöket megőrzi, tanév végén azokkal elszámol, hiány esetén
anyagi felelősséggel tartozik.
Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás helyét) az
intézményvezetőnek 8 munkanapon belül jelenti.
Mobiltelefonon a tanulók körében tanítási időben nem beszélhet, kivéve, ha segítséget hív. Az
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intézmény gyermekeitől - a mindennapi életben szokásos figyelmesség kivételével - ajándékot,
kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.
Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet/foglalkozási terv alapján dolgozik, melyet
az intézményvezető által meghatározott szempontok szerint készít el:


az adott tantárgy/foglalkozás

adott évfolyamra meghatározott követelményrendszerét,

célját, feladatát,


a tanóra/foglalkozás számát, témáját,



az új fogalmakat, ismereteket,



a szemléltető eszközöket,



a koncentrációt,



a fejlesztendő kompetenciákat,



a folyamatos ismétlést,



a csoportok helyzetelemzését.

A tanulók számára a témazáró dolgozatot minimum egy héttel annak megíratása előtt írásban
előre jelzi a naplóban. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb a
megíratását követő egy héten belül kijavítja (magyar: két héten belül), a tanulók és szüleik
számára megtekinthetővé teszi. Elemzi, értékeli a tapasztalatokat, elvégzi a szükséges
korrekciót.
A tanulókat folyamatosan értékeli, az általa adott érdemjegyeket naprakészen vezeti a naplóban
és az ellenőrzőben, azok egyezését havonta megvizsgálja. Havonta legalább egy érdemjegyet
ad, amit az ellenőrzőbe és a naplóba is bejegyez. (Alsó tagozaton az előírásoknak megfelelő
évfolyamokon félévente szövegesen értékeli a tanulókat.)
A tanulók füzetét rendszeresen láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat. Félévenként minden
füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból javasolt).
A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. Az
alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára kijavítja.

78

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A havi magatartás-, szorgalomértékeléshez segítséget ad az osztályfőnöknek. A délutáni
tanulási időben biztosítja a tanulók részére a másnapi felkészülést:


önálló tanulásra nevel



szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez



rendszeresen ellenőrzi a házi feladatokat

Segíti az iskola munkatervében nem rögzített, év közben adódó feladatok megoldását.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy helyettese
megbízza.

Osztályfőnök
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg az osztályfőnöki munkaközösség javaslata
alapján.
Munkába állásával az intézmény belső ügyeire vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállal,
az adatvédelmi előírásokat betartja.
Munkáját az intézményi dokumentumokban meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások
alapján végzi.
Főbb tevékenységei, felelőssége:
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki
foglalkozási terv, melyet a munkatervben megjelölt időpontban a munkaközösség-vezetőnek
véleményezésre átad. Az intézményvezető a meghatározott szempontoknak megfelelő
foglalkozási tervet jóváhagyja.
Az osztályfőnöki tanmenetben rögzíti az osztálykirándulás és a tanórán kívüli programok
tervezetét.

A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell:
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az osztályfőnöki óra számát, témáját, célját, feladatát, a tanulói tevékenységeket, illetve

a szükséges eszközöket


az osztályra vonatkozó helyzetelemzést, mely az előző évek tapasztalataira épül, azok

megfigyeléseit, eredményeit is tartalmazza


a tanulmányi kirándulás eddigi és erre a tanévre tervezett helyszínét 1-8. osztályig



valamint a tanórán kívüli programok tervezetét (színház-, illetve múzeumlátogatás,

kirándulás, stb.)
Az osztályfőnök osztálya közösségének felelős vezetője. Segíti a tanulóközösség kialakulását.
Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, figyelembe véve a
személyiségfejlődés tényezőit.
Ismerteti az osztály tanulóival és azok szüleivel a házirendet, gondoskodik annak betartásáról.
Tanév elején, illetve az újonnan érkező tanulóknak kezébe adja az iskola házirendjét.
Részt vesz a havonta esedékes osztálymisén, a heti reggeli közös imákon. (Az alsós
osztálytanítók osztályaikat átkísérik a templomba.)
Koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat.
Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.
Kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanulók életét, tanulmányait
segítő személyekkel (plébános atya, hitoktatókkal, pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő,
gyermekvédelmi felelős, gyámügyi munkatárs stb.).
Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat. Az ellenőrző útján rendszeresen
tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös
gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
A gyermekvédelmi szakemberekkel szükség esetén napi kapcsolatot tart fenn, számára a
szükséges adatokat határidőre, pontosan szolgáltatja.
Gondoskodik a különböző kérdőívek, szülői nyilatkozatok határidőre való visszaérkezéséről,
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hiánytalan összegyűjtéséről.
A tanulók személyiségének ismeretében segíti a pályaválasztást, a pályaorientációt. Havonta
minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát.
Felső tagozaton minősítési javaslatát az osztályban tanító kollégák észrevételeit figyelembe
véve minimum negyedévenként a nevelőtestület elé terjeszti.
A félévi és év végi osztályozó értekezletre írásbeli beszámolót készít, amelyben tájékoztatást
nyújt:


az osztály közösségi / tanulmányi / magatartási helyzetéről, fejlődéséről, tennivalókról



a kitűnő, illetve jeles tanulókról



a bukások számáról, okáról, a bukott tanulókról, a tantárgyakról



a magatartás-, szorgalom jegyek megoszlásának okairól



a szülői értekezletek tapasztalatairól



a szakköri munkákról



az osztályprogramokról

Gondoskodik arról, hogy osztályában minden tanulónak legyen valamilyen feladata. Munkával
és munkára nevel.
A hetesek, felelősök munkáját osztályfőnöki órán a tanulókkal együtt értékeli.
Havonta egyezteti az elektronikus naplóban és az ellenőrzőben lévő érdemjegyeket,
figyelemmel kíséri az ellenőrző könyv vezetését, megteszi a szükséges intézkedéseket.
Az osztályfőnök a szaktanárral egyeztetve írásban értesíti a szülőt a tanuló gyenge
teljesítményéről – a várható bukás elkerülése érdekében – az első félévben nov. 30-ig, a
második félévben ápr. 30-ig.
Határidőre, hiánytalanul ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (elektronikus
osztálynapló naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció, stb.).
Figyelemmel kíséri, havonta összesíti a tanulói hiányzásokat, igazolatlan, illetve rendszeres
hiányzás esetén megteszi a szükséges lépéseket, tájékoztatja az iskolavezetést, illetve a
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tantestület érintett tagjait.
Mint osztályfőnök, saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt
esetben évente 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. További
távollétet a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján az intézményvezető engedélyezhet.
Osztályát rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival, észrevételeivel és a
kijelölt feladatok elvégzésével segíti a közösségi tevékenység eredményességét.
Tanórán kívüli program szervezése esetén előzőleg írásban leadja az intézményvezetőnek a
részt vevők névsorát, a távozás és érkezés időpontját, helyszínét és a programmal kapcsolatos
egyéb tudnivalókat.
Segíti az iskola munkatervében nem rögzített, év közben adódó feladatok megoldását.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy helyettese
megbízza.

IX. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ
INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
FORMÁI
Az iskolaközösség
Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a tanulók, a gyermekek és a szülők alkotják.

A nevelőtestülettel való kapcsolattartás
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Értekezletek
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja a munkatervben meghatározott
időpontokban és témában:


tanévnyitó értekezlet



tanévzáró értekezlet



félévi értekezlet



félévi és év végi osztályozó értekezlet



nevelési értekezlet



munkaértekezlet



munkaközösségi értekezlet

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az érintettek 1/3 része kéri, illetve ha
az intézmény vezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja.
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van.
A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása
Az intézményvezetőség az időszerű feladatokról a nevelői értekezleteken, a munkaközösségvezetőkön keresztül, a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, az intézmény belső levelezési
listáján, valamint szóbeli, írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti, tájékoztatja a nevelőket.
A nevelők szakmai munkaközösségei, kapcsolattartás

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, a munkaköri leírásában
foglaltak alapján. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének kikérésével az
intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre.
A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított munkaterv szerint tevékenykedik.
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
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alsós munkaközösség



felsős munkaközösség

A szakmai munkaközösség dönt


működési rendjéről és munkaprogramjáról,



szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,



az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.

A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási
intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményt nyilvánít – szakterületét érintően –


a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,



az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és

tanulmányi segédletek kiválasztásához,


a felvételi követelmények meghatározásához,



a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához.

A munkaközösségek szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel, egymással, az intézmény
dolgozóival a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére.
Rendszeres munkakapcsolatban áll:
Az alsós és a felsős munkaközösség (átmenet, közös programok, ünnepek) Az alsós, a felsős
munkaközösség (nevelési kérdések, egységes értékelés)
A

munkaköri

leírásban

részletezett

beszámolási

kötelezettséggel

tartozik

az

igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény vezetőjének.
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok, kapcsolattartás
Az intézményi munka egyes időszerű feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
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munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján.

Az alkalmazotti közösség, kapcsolattartás
Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókból tevődik össze.
Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban meghatározott közvetlen feletteseikkel, az
igazgatóhelyettesekkel, illetve az intézmény vezetőjével napi kapcsolatban vannak.

A sportkör és az iskolai vezetők közti kapcsolattartás rendje
Az iskolai sportkör
Az iskolai sportkörök célkitűzéseinek megfelelően a köznevelésről szóló törvény vonatkozó
érvényes rendelkezései alapján működik a Sportköri Szabályzatban foglaltak szerint.

Kapcsolattartás a nevelők és a gyermekek, tanulók között Iskola
A pedagógusok az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az alábbi módon tájékoztatják
a tanulókat:


a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül



az osztályfőnöki órákon



tájékoztatják a tanulókat.

A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái:


az osztályközösségek a problémák megoldására a diákközösség tagjai révén képviselik a

tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél,


a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik nevelőiket, illetve az

intézményvezetőt.

Kapcsolattartás formái a tanulókkal
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról
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az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább évente
egyszer a diákközgyűlésen, az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, valamint
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, vagy a
szülők közösségével.
További lehetőségek:
 személyes beszélgetés,
 honlap,
 online kommunikációs csatornák
 MOZANAPLÓ
 hírlevél,
 faliújság,
 iskolai rendezvények, programok,
 kiállítások,
 kirándulások,
 ellenőrző, tájékoztató füzet.

Szülői közösségekkel kapcsolattartás
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői
szervezetet hozhatnak létre.

A szülői szervezetvéleményezési, egyetértési joggal való felruházása
Az intézmény vezetése a jogszabályokban meghatározott jogkörökön kívül nem ruházza fel a
szülői szervezetet.
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Kapcsolattartás a nevelők és a szülők között
Az intézmény egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális feladatokról
az intézményvezető:


a választmányi értekezleten



a szülői értekezleteken



az éves eseménynaptárban



a folyósón elhelyezett hirdető táblán



a honlapon



online kommunkációs csatornákon



MOZANAPLÓN keresztül



a fogadóórákon



szóbeli , vagy írásbeli módon



az osztályfőnökön



a szülői értekezleten



a fogadóórákon



szóbeli, vagy írásbeli módon



a szülői szervezet megbízottjain keresztül



honlapon



online kommunkációs csatornákon

tájékoztatja a szülőket.

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásra szolgálnak


a szülői értekezletek



a fogadó órák



a nyílt napok



az írásbeli tájékoztatók



MOZANAPLÓ



a félévi értesítő
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az év végi bizonyítvány

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az éves munkaterv tartalmazza. A szülők, illetve a
nevelők előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is tanácskozhatnak.

Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja
Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetésének
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
A Fenntartóval: Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság(6720 Szeged, Aradi vértanúk tere
2.)


Az intézmény vezetőjének a fenntartóval szemben beszámolási kötelezettsége van.



A kapcsolattartás formái: személyesen, szóban, írásban, intézményvezetői értekezletek

során.
A plébánossal (Belvárosi Katolikus Plébánia, Hódmezővásárhely, Andrássy út 11.
6800)


Az intézmény vezetője a plébánossal rendszeres kapcsolatot tart fenn, tájékoztatja az

intézményben történt eseményekről, egyezteti vele a terveket, tennivalókat.


Az éves munkaterv elkészülte előtt egyezteti a havi szentmisék, megemlékezések, a reggeli

imák, az adventi, nagyböjti hetek, a közös rózsafüzér, keresztút, szentségek felvétele, gyónások,
lelki gyakorlatok, Missziós tevékenységek, zarándoklatok, a Veni Sancte, Te Deum, stb.
időpontját és tartalmát.


Az intézményben folyó hittan oktatás megszervezése és felügyelete a plébános feladata.



Az intézményt és a Polgármesteri Hivatalt érintő ügyekben az intézmény vezetője

tájékoztatást ad, illetve kap a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályától.


A szakmai továbbképzéseket szervező tankönyvkiadókkal, egyetemekkel



Szakmai továbbképzések, bemutató órák szervezése, megtekintése alkalmából.



Szakmai továbbképzések, versenyek kapcsán, kapcsolódva a város oktató-nevelő

munkájához.
A Nevelési Tanácsadóval (6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.)


Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a tanulók
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veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében.


Ha az intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel

nem tudja megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól.


A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora segíti a szociális és gyermekvédelmi információk,

kiadványok eljuttatását az iskolába (pl. szociális helyi rendelet, pályázati lehetőségek, stb.)


A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora alkalmanként, meghívásra részt vesz a nevelői

értekezleteken, illetve szülői értekezleteken.


A koordinátor, valamint az iskolai gyermekvédelmi felelős a nyilvántartásba vett tanulók

aktuális státuszát minden tanév végén egyezteti.


A gyermekvédelmi felelősök szakmai programját a Pedagógiai Szolgáltató Központ

gyermekvédelmi munkaközösségének vezetője, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat
tanácsadója közösen szervezi.


Az intézmény vezetője biztosítja a gyermekvédelmi felelős számára a munkaközösségi

foglalkozásokon, valamint a szakmai programokon való részvételt.


Az iskolának kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére.



A POK vezetőivel szakmai konzultáció



SZEGEPI munkatársaival feladatok egyeztetése



Szakmai rendezvények, továbbképzések, értekezletek, konferenciák, egyházi versenyek,

stb.


A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.



Zeneiskola – Alapfokú művészet oktatás

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:


Az intézményt támogató Alapítványok kuratóriumával



az alapítvány képviselőjén keresztül



Az egyházközség képviselőtestületével



az intézmény vezetője hivatalból az egyházközség képviselőtestületi tagja



A város oktatási intézményeivel



A városi értekezletek, továbbképzések, versenyek, és egyéb rendezvények, konferenciák

alkalmával


A TANKERÜLET vezetésével
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A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és

az

igazgatóhelyettes a felelősek.
A tanulók, gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az intézmény vezetősége rendszeres
kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatát.

X. Tanulmányok alatti vizsgák és alkalmassági vizsga szabályai
Vizsgaszabályzatunk a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint készült el a fenti
jogszabályban foglalt szabályozás szerint.
A vizsgák rendje
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell
megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól-Nkt. 45. § (5) Ha a tanuló

egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes
folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott
időre egyéni munkarend szerint tanult.


engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,


Ha a tanulónak –ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével-egy

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

az alapfokú iskolai nevelés és oktatás szakaszában a 250 tanítási órát
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egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 % át meghaladja és emiatt a tanulói teljesítmény a

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.


a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.


Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási
évben kell megszervezni. A hivatal engedélye alapján a tankötelezettségét egyéni
munkarendben folytató tanulónak természetesen minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell
tennie. Az eddigiekkel szemben azonban szigorodtak az osztályozó vizsgával kapcsolatos
előírások az alábbiak szerint. Nkt. 45. § (6a): Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható
okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti
a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és
a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.


A köznevelési törvény 54. § (1) bekezdése az általánostól eltérő szabályt állapít meg a

külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanulók számára. Esetükben a
félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén
ad számot tudásáról. Az intézményvezető döntése alapján a félévi osztályozó vizsgáktól az
intézmény eltekinthet, a tanév végi osztályozó vizsgák letétele azonban minden tantárgyból
kötelező.

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon
vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó
pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
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Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló
esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén.
A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg.
Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha


a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,



az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, az augusztus
20-ától augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Tanulmányok alatti vizsga
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az
intézmény pedagógiai programja határozza meg.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy
kérelmére független vizsgabizottság előtt számot adjon tudásáról (Nkt. 46. § (6) bekezdés
m) pontja). A tanulmányok alatti vizsgát ebben az esetben egy háromtagú vizsgabizottság
előtt kell letenni, melynek elnökét és tagjait a területileg illetékes megyeszékhely szerinti
járási hivatal bízza meg (Mük.r. 65. § (2), (4), (5) bekezdés).
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A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet
tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít,
amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. (Mük.r. 73. § (4) bekezdés).

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A vizsgák követelményeit a helyi tantárgyi tantervek tantárgyanként,
évfolyamonkénti bontásban tartalmazzák és terjedelme miatt honlapunkon is
olvasható.


A vizsgabizottság a vizsgáztató tanárból, a segítő tanárból és az elnökből áll. Munkájukat

jegyző segítheti. Jegyzői feladattal megbízhatók az iskola tanárai és adminisztratív dolgozói. A
vizsgáztató tanár az osztályban a tantárgyat tanító tanár. Segítője a vizsgatárgy oktatására
képesített tanár, lehetőség szerint a tantárgyi munkaközösség vezetője. Alsó tagozatos tanuló
vizsgáztatásakor a segítő az osztályban tanítók közül kerül kiválasztásra. A vizsga elnöke a
tanulmányok alatti vizsgákkal megbízott igazgatóhelyettes, kivéve, ha vizsgáztatóként érintett
a vizsgán. Ebben az esetben az elnök lehetőség szerint egy másik igazgatóhelyettes. Az írásbeli
vizsgán a felügyelőtanár a vizsgabizottság valamelyik tagja. A fentiektől a megbízáskor az
iskola igazgatója eltérhet. A megbízás a vizsgarenddel együtt készül legalább két héttel a vizsga
előtt.


Eredménytelen vizsga ugyanabban a vizsgaidőszakban nem ismételhető. Javító,

különbözeti és pótló vizsga –ha javítót vagy különbözetit pótol – nem ismételhető.


A vizsgázóknak a vizsgarész kezdőidőpontja előtt legalább 10 perccel a vizsga helyszínén

kell megjelenniük.


A vizsgázó számára a tantárgyi tematikát a vizsgát megelőzően legalább 30 nappal a

vizsgáztató tanár küldi el.


Az írásbeli dolgozat (gyakorlati vizsga kérdései) a tematika alapján készülnek

Elkészítésük, sokszorosításuk a vizsgáztató tanár feladata.


A szóbeli vizsga tételeit a vizsgáztató tanár a tematika alapján készíti.



Az egyéni munkarend szerint tanuló minden az évfolyamra előírt tantárgyból vizsgázik és

kap osztályzatot.


A szülő kérésére egyéni munkarend szerint tanuló felkészítéséért a szülő felelős, az

iskolának kötelezettsége nincs.


Javító, különbözeti és pótló vizsgákra az iskola nem készít fel.
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A

tantárgyi

követelmény

többféleképp

teljesíthető.

A

tanuló

tehet

félévenként

osztályozóvizsgát, ekkor év végi jegye a két vizsgajegy szabályos kerekítéssel számított
számtani közepe. A tanévet részben iskolábajárással teljesítő tanuló jegyei beszámíthatók. A
nem tanult, illetve nem értékelt részekből vizsgázik. A végső jegy a vizsgabizottság döntésével
alakul ki. Ha a vizsgázó végig iskolába is járt, és az iskolai szabályok szerinti minimális számú
érdemjegyet megszerezte, akkor vizsga nélkül megajánlott jegy adható. Ez utóbbi két szabály
nem alkalmazható, ha a tanulót hiányzásai miatt utasították osztályozó vizsgára.


A szóbeli vizsga két vizsgabizottsági tag jelenlétében folytatható. Alsó tagozatosok vizsgái

esetén a vizsgáztató tanár félénk, ijedős tanuló esetén egyedül is vizsgáztathat.


A vizsgarészekre a vizsgáztató tanár javasol osztályzatot. A bizottság által elfogadott

részjegyekből a kerekítési szabályok szerint számtani közepet számítva kapjuk a végleges
osztályzatot. A két vizsgarész egyenrangú.


Az írásbeli és szóbeli vizsgáról jegyzőkönyv készül. Tartalmazza a vizsga időpontját,

helyét, vizsgáztató tanárok nevét, aláírásukat. A megjegyzésrovatba csak akkor kell írni, ha a
vizsgát rendkívüli esemény (pl. szabálytalanság) zavarta meg.
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


osztályozó vizsgákra,



különbözeti vizsgákra,



javítóvizsgákra vonatkozik.



aki osztályozó vizsgára jelentkezik,



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.



akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója

különbözeti vizsga letételét írja elő.


Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:



Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

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


A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi
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értesítőben kell tájékoztatni és a digitális naplón keresztül.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az
évfolyam

megismétlésével

folytathatja.

Az

évfolyam

megismétlésével

folytathatja

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév
folytatásától.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek,
mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem
végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában,
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az intézmény vezetője köteles
segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a
Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa.
Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje,
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésről a megismételt iskolai évfolyamon elért év
közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.

XI. A felvételi és az átvételi – Nemzeti Köznevelési törvény keretei
között, helyi szabályai, iskolaváltás szabályai, a tanulók
átvételének szabályai
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű
tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a
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huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján az intézmény vezetője dönt.
A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes
folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére egyéni munkarend
szerint teljesíthető.
A tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal látja
el a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
A jegyző gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot
közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a szakértői vizsgálatokon való
megjelenést.
A kormányhivatal a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely szerint
illetékes általános iskolának.

Az első osztályosok beiskolázása
Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen
plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai
programját és együtt működjön annak megvalósításában.
További szempontok


iskolaérettség írásos igazolása



testvér már az intézményünkbe jár



az óvodánkból érkezés



a család az egyházközséghez tartozik
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A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt,



szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,



a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,



a szülő, gyermek személyi igazolványát, lakcímkártya



keresztlevél másolatát, plébánosi ajánlást.



Szülök nyilatkozata - beíratás egyetértésben történik/ A Polgári Törvénykönyvről szól

2013. évi V. törvényrendelkezéseit a szülőknek be kell tartani/
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

Továbbtanulás
Iskolánk 8 évfolyammal működik, a nálunk tanulmányaikat befejezők középfokú iskolában
tanulhatnak tovább.
Iskolánkból a tanuló átiratkozhat:


8 osztályos gimnáziumba 4. év végén,



6 osztályos gimnáziumba 6. év végén,



4 osztályos gimnáziumba 8. év végén.

A szülőket minden tanítási évben szülői értekezleten tájékoztatjuk az adott év beiskolázási
rendjéről.
Átvétel más intézményből
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a
gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a
katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak
megvalósításában.
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További szempontok:


testvér már az intézményünkbe jár



a család az egyházközséghez tartozik

Az átiratkozáskor be kell mutatni:


a tanuló születési anyakönyvi kivonatát,



a tanuló keresztlevelét,



a plébánosi ajánlást,



a szülő személyi igazolványát, gyermekfelügyeleti joggyakorlása/ / A Polgári

Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvényrendelkezéseit a szülőknek be kell tartani/


az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,



az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában
meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
A tanuló átvétele esetén felkészülését egyéni segítségnyújtással, türelmi idő adásával vagy
szükség esetén évfolyamismétléssel biztosítjuk.
A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve
magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.
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A választott kerettanterv megnevezése
2020/2021. tanévtől
KERETTANTERVEK

A Nemzeti alaptanterv az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet alapján 2020. szeptember 1-vel a
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként felmenő rendszerben kerül bevezetésre, a
2020/2021 –es tanévben 1.és 5. osztályban .
A miniszter által kiadott és közzétett kerettantervek a kormányrendeletben meghatározottak
szerint kerültek bevezetésre. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak tananyagai és
követelményei megegyeznek a miniszter által kiadott és közzétett kerettantervben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a fenntartó által engedélyezett
heti óraszámban tanítjuk.
Iskolánk a miniszter által kiadott és közzétett kerettanterveket alkalmazta és ez alapján
készítette az iskola HELYI TANTERVÉT.
Kimenő rendszerben: A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési
feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI
rendelet/ A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet
mellékletei/ alapján megjelent kerettantervekben kerültek meghatározásra

Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.
Helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2020/21. tanévben vezetjük be, felmenő
rendszerben. A 2023/24. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon az új helyi tanterv.
Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Az emelt óraszámú képzést intézményünkben nem szervezünk.

Törvényi hivatkozások


5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a NAT bevezetéséről



Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Nemzeti alaptanterv kiadásáról,

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormányrendelet módosításaként


A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és aktuális

módosításai
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A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI

rendelet és mellékletei kimenő rendszerben hatályát veszti

A NAT BELÉPÉSI ÜTEMEZÉSE
JELMAGYARÁZAT:



NAT- NEMZETI ALAPTANTERV 2020.



NAT –NEMZETI ALAPTANTERV


1 ÉVF.

2.ÉVF.

2020/

NAT

2021

2020

NAT

NAT

NAT

2020

2020

NAT

NAT

2020

2020

2023/

NAT

2024

2020

2021/
2022

2022/
2023

3. ÉVF.

4. ÉVF.

5.ÉVF.

6.ÉVF.

7. ÉVF.

8. ÉVF.

2020

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

2020

2020

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT
NAT

NAT

NAT

NAT

NAT
2020

NAT

2020

2020

2020

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020
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ÓRATERV A KERETTANTERVEKHEZ A KÖTELEZŐ MINIMÁLIS
ÓRASZÁMOK KIEGÉSZÍTVE A SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRASZÁMOKKAL

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020. szeptembertől felmenő rendszerben
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali
rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat tartalmazza. Színe piros. Zöld szín a hittan órák kiegészítő
óráját jelzi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

7

1 7

1 5

1 5

1 4

1 4

1 3

3

1

Matematika

4

1 4

1 4

1 4

1 4

4

3

1 3

1

2

2

2

2

Történelem
Állampolgári ismeretek

1

Hon- és népismeret
HITTAN ÓRA

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

0

Kémia

1

2

Fizika

2

1

Biológia

1

2

Földrajz

2

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Természettudomány

Első élő idegen nyelv

2

3

3

3

3

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

Dráma és színház
Technika és tervezés

1

1

1

Digitális kultúra
Testnevelés

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

27

26

28

28

Osztályfőnöki
Kötelező alapóraszám

22

Szabadon tervezhető óra
Maximális órakeret

22
2

22
2

23
2

2

1

2

2

2

24

24

24

25

28

28

30

30

1

1

1

1

1

1

1

1

Hittan óra kiegészítve az
alapóraszámot
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A választott kerettanterv óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére
a következő évfolyamokon és tantárgyakban egészítjük ki az alábbi
óraszámokkal:

Tantárgyak/Évfolyamok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

7

1 7

1 5

1 5

1 4

1 4

1 3

3

1

Matematika

4

1 4

1 4

1 4

1 4

4

3

1 3

1

Hon- és népismeret

1

Dráma és színház

1

A hittan óra száma az alapóraszámon felül kiegészül az évfolyamokon egy- egy órával.

EGYÉB ÓRAKERET FELHASZNÁLÁSI TERVE
Évfolyam

A tanuló heti óraszáma

1

2

3

4

5

6

7

8

27

27

27

29

22

22

25

25

52

52

52

55

51

51

56

56

1

1

1

1

1

1

1

1

és az osztályok számára
engedélyezett
időkeret

heti

különbözete

terhére

további

óraszám/pl
osztálybontás/ és egyéb
óraszám[Nkt.

27.

(4)][Nkt. 27. § (5)]

Az osztályok számára
engedélyezett időkertet
összesen

A

NK

értelmében

27.

§

(5)

kötelezően

biztosított

időkeret

tehetséggondozásra

és

felzárkóztatásra

Jogszabály értelmében, az iskolában a nevelés-oktatást a kötelező és választható, egyéni és csoportos,
tanórai és egyéb foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27§ (1)]
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(Egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás,
amely a tanulók fejlődését szolgálja.)
Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete
különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz
veheti igénybe. [Nkt. 27. (4)]
Az általános iskola, köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok
engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó
tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős
foglalkozásokat. [Nkt. 27. § (5)]
Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra
biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett. [Nkt. 27.§ (5)]

A tantárgyi engedélyezett többletóra keretből minden évben a tanulók számára a
terhelhetőség felső határát figyelembe véve, választható szakköri foglalkozási órákat hirdetünk
meg a tantárgyfelosztásban rögzítetten. Így: tehetség kibontakoztatásáratehetségpontos

szakköri

foglalkozások,

drámajáték,

matematikai

feladatmegoldó,

beszédközpontú idegen nyelvoktató, pályaválasztást elősegítő, kompetencia fejlesztő,
képzőművészeti, néptáncoktató, egészségfejlesztő, sport-játék, informatika, honismereti,
énekkar, fizikai –kémiai kísérletek, természettudományos gyakorlatok.
Hátrányos helyzetű tanulók-felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, hátránykompenzáció
beilleszkedési, tanulási nehézség, és magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulóknak.
1-4évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló differenciált fejlesztést
biztosító 1-3 fős foglalkozások, legalább heti 1-2 alkalommal, iskolai sportkör.

A tanuló heti óraszáma és az osztályok számára engedélyezett heti időkeret különbözete terhére
további óraszámból csoportbontást tervezünk, felső tagozatban, informatika és idegen nyelv
tantárgyakból.
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Tervezhető egyéb óraszámból 1-4 évfolyamon napközis és 5-8 évfolyamon tanulószobai
foglalkozásokat biztosítunk a szülői igényekhez igazodva.

BTMN, SNI, vagy súlyos betegség miatt egyéni foglalkozás keretében történő felkészítés
keretében a heti időkeretén belül tanulónként 10 óra áll rendelkezésre, ami a tanítási hetek és
tanulók között átcsoportosítható. A módosított törvény 27. § (7) bekezdése továbbra is biztosítja
az iskolák számára, hogy az sni-s és a btm-es szakértői vélemény alapján tanulmányaikat egyéni
munkarendben tanulók után az intézmény az osztályok heti időkeretén felül heti átlagban tíz
órát kapjanak. Nkt. 27. § (7): A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos
nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni
munkarend keretében tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő
felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a
rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat
folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az
egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.
/
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A HELYI TANTERV BEVEZETÉSI ÜTEMEZÉSE:
ÓRATERV AZ 1-8. ÉVFOLYAMOKON A 2020/2021. TANÉVRE NAT 2020 , és NAT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évf

évf .

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

Tantárgy

2020
Magyar nyelv és irodalom

8

2020

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

3

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

Angol nyelv
Matematika

5

5

5

Történelem

2

Történelem és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

1

2

Természettudomány

2

Természetismeret

2

Ének -zene

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

Rajz és mozgóképismeret

1

Hon és népismeret
Vizuális kultúra

Digitális kultúra
Technika,

életvitel

1
és

1

1

5

5

5

1

1

1

1

gyakorlat
Életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés

1

1

1

Testnevelés és sport
Testnevelés

1

1
5

5

5

5

5

Osztályfőnöki
Hittan
összes óratervi órák száma

hittan óra kiegészítve az
alapóraszámot

1

1

1

1

1

1

1

1

24

25

25

27

28

28

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1
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ÓRATERV AZ 1-8. ÉVFOLYAMOKON A 2021/2022. TANÉVRE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évf

évf .

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

2020

2020

2020

2020

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

2

2
2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

8

Angol nyelv
Matematika

5

5

5

Történelem
Történelem és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

2

Természettudomány

2

Ének zene

2

2

2

2

2

Hon és népismeret

2

1
1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

Állampolgári ismeretek
Informatika
Digitális kultúra
Technika

életvitel

1

1

és

1

gyakorlat
Életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés

1
1

1

Testnevelés és sport
Testnevelés

1
1

5
5

5

5

Osztályfőnöki
Hittan
összesen

hittan óra
kiegészítve az
alapóraszámot

1
5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

24

25

27

28

28

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1
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ÓRATERV AZ 1-8. ÉVFOLYAMOKON A 2022/2023. TANÉVRE
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évf

évf .

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

2020

2020

2020

2020

2020

2020

8

8

6

7

5

5

3

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

2

2

2

Angol nyelv
Matematika

5

5

5

Történelem

Történelem és állampolgári

2

ismeretek
Környezetismeret

1

2

Természettudomány

2

2

Fizika

2

2

Kémia

1

2

Biológia

1

2

Földrajz

2

2

1

1

1

1

Ének zene

2

2

2

2

2

Hon és népismeret

1
1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

Állampolgári ismeretek
Informatika

1

Digitális kultúra
Technika

életvitel

1

1

1

és

1
1

gyakorlat
Életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés

1
1

1

1

1

Testnevelés és sport
Testnevelés

1

1

5
5

5

5

Osztályfőnöki

5
5

5

5

1

1

1

1

Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

összesen

24

24

24

27

28

28

30

31

hittan óra
kiegészítve az
alapóraszámot

1

1

1

1

1

1

1

1
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ÓRATERV AZ 1-8. ÉVFOLYAMOKON A 2023/2024. TANÉVRE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évf

évf .

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

8

8

6

6

5

5

3

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia

1

2

Földrajz

2

1

1

1

1

1

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika

5

5

5

Történelem
Környezetismeret

1

1

Természettudomány

Ének zene

2

2

2

2

2

Hon és népismeret
Vizuális kultúra

1
1

2

2

2

1

1

1

Állampolgári ismeretek

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Tánc és dráma

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

összesen

24

24

24

25

28

28

30

30

hittan óra
kiegészítve az
alapóraszámot

1

1

1

1

1

1

1

1
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Iskolánk helyi sajátosságai
A tantárgyi helyi tantervek
Teljes kidolgozott anyagai, cél, feladat, követelményrendszerei, óraszámai, részletes témakörei,
értékelései, helyi sajátosságai a helyi tanterv mellékletét képezi.
A miniszter által kiadott és közzétett kerettantervben meghatározottakon felül
megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi tantervben, a évfolyamonként

a

tantárgyaknál tüntetjük fel.

AZ

OKTATÁSBAN

TANULMÁNYI

ALKALMAZHATÓ

SEGÉDLETEK

TANKÖNYVEK,

ÉS

TANESZKÖZÖK

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, FIGYELEMBE VÉVE A TANKÖNYV
TÉRÍTÉSMENTES

IGÉNYBEVÉTELE

BIZTOSÍTÁSÁNAK

KÖTELEZETTSÉGÉT
A fenntartó az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtására az intézmény
számára biztosítja a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 161. §. szerinti kötelező
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét.
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő elveket vesszük figyelembe:
1.

Az iskolánkban a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközt (Tankönyv,

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatásért
felelős miniszter hivatalosan is tankönyvvé nyilvánított és megfelel a NAT és a kerettanterv
követelményeinek. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgy esetén, mint testnevelés,
technika, rajz, informatika, egyéb eszközökre is szükség van.(szoftver, tornafelszerelés,
rajzfelszerelés atlasz stb.)
2.

Egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges tankönyveket,

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, szaktanárok határozzák meg az
iskolavezetéssel egyeztetve az iskola helyi tanterve alapján.
A Köznevelési törvény 2019. július 26. napján hatályba lépett 51/A. címében a 93/A-F. új
paragrafusaival beemelte a törvénybe az iskolai tankönyvellátás szabályait, amelyek közül ki
kell emelnünk az alábbi legfontosabb motívumokat:
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a tankönyvjegyzék bármely évfolyam bármely tantárgya esetén is maximálisan két

tankönyvet tartalmazhat,


ezt az előírást azonban nem kell alkalmazni a szótár, a szöveggyűjtemény, a

feladatgyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, a munkafüzet, a digitális tananyag és a nevelésioktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó és az idegen nyelvi
tankönyvek tekintetében,


a tankönyvrendelés keretében az iskola a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, , a

tanított modulhoz, témakörhöz továbbra is kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő
tankönyvek közül választhat,


az iskola a tankönyveket továbbra is – a jogszabályban meghatározottak szerint,

elektronikus formában – a könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg.

Kötelezően előírt taneszközökről tájékoztatjuk az alábbiak szerint a
szülőket:


Az iskolaigazgató és az általa megbízott személyek feladata a pedagógusok számára

hozzáférhetővé tenni a tankönyvjegyzéket, a tankönyvnek nyilvánított egyéb könyveket,
segédleteket.


Az intézmény a 1265/2017.(V.29.) Korm. határozat alapján ingyenesen biztosítja a

tankönyveket 1-8. évfolyamon.


A szakmai munkaközösség az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a

szakmai munkaközösség tagjait.


Az osztályfőnökök közreműködnek a tankönyvrendelés és kiosztás lebonyolításában



A szülőket az iskolaév végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.

EMMI 82§(5) A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről,
tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a
következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá
az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint
arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
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A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek az alábbi szempontokat
veszik figyelembe:
A tankönyv megfeleljen az iskola helyi tantervének, NAT- kerettanterv kompatibilis

1.
legyen.

A kiválasztásnál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több éven

2.

keresztül

használhatók. /Tartósság, újra felhasználhatóságát

//több

éves

könyvtári

kölcsönözhetőség//
Figyelemmel kell kísérni az alsó és felső tagozat, tantárgyak egymásra épülését.

3.

/tankönyvcsalád- felépítés/
4. Az iskola arra törekszik, hogy a saját költségvetési keretéből illetve más támogatási
forrásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára
✔ Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok megoldására.
✔ A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető, „tanulható” legyen.
✔ Kivitele esztétikus és tartós legyen.
✔ Szükség esetén több éven keresztül használható legyen, azaz továbbadható legyen
testvérének, illetve aki erre igényt tart.
✔ A tankönyv, tanulmányi segédlet és taneszköz kiválasztásának szempontjai alsó tagozaton:


Munkáltató jelleg (főleg az 1. és 2. évfolyamon),



Az életkori sajátosságok figyelembe vétele (betűméret, áttekinthetőség, tartósság).

✔ A tankönyv, tanulmányi segédlet és taneszköz kiválasztásának szempontjai felső tagozaton:


Tartósság, több évig használható legyen.



Kevesebb munkáltató jelleg.



Törekedni kell a stabilitásra

✔ A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybe vétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem
biztosítható valamennyi tanulónak.
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XIII. NAT-BAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES
SZABÁLYAI

A NAT, a miniszter által kiadott és közzétett kerettantervek alapján a helyi
tanterveinkben feladatunk


A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, együttes

fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés
megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése.


Az erkölcsi nevelés



Nemzeti öntudat, hazafias nevelés



Állampolgárságra, demokráciára nevelés



Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése



A családi életre nevelés



A testi és lelki egészségre nevelés



Felelősségvállalás másokért, önkéntesség



Fenntarthatóság, környezettudatosság



Pályaorientáció



Gazdasági és pénzügyi nevelés



Médiatudatosságra nevelés



A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák:
A tanulás kompetenciái
Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi
Digitális kompetenciák
Matematikai gondolkodási kompetencia
Személyes és társas kapcsolati komp.
Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság
Munkavállalói, vállalkozói kompetencia
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Minden évfolyamon megvalósítandó feladatok


Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételének
hangsúlyozása- Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelésioktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel
rendelkező szakember támogatásával történik.



Olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek
különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását.



Olyan tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák alkalmazása, amelyek segítik a
tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a
kompetenciák fejlesztésében.



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.



A tanulási eredmények elérését segítsék elő az olyan differenciáló módszerek, mint a
minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető
tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált
célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató
értékelés.



A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint az
egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek
kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.



A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló
szükségleteinek



megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segítse.



A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé kell tenni az
iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai
lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert).



együtt kell működni más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak
lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok,
témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával
a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.
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Tanítási évenként több olyan tanórát tervezünk a helyi tantervbe, amelyben több tantárgy
ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a
tanóra céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek megjelölésével



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



A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.



Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni.



Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.



Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban.



A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.



A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük.



A

személyiség erkölcsi

arculatának

értelmi

és

érzelmi

alapozásával;

helyes

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.


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



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

.
Az eredményes tanulás segítésének elvei
Tanulási környezet


A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket)

lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások
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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.


Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és 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, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden szereplő

kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden alapul.

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás

tevékenységeibe;

mintákat

adunk

az

ismeretszerzéshez,

a

feladat-

és

problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők
részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.
Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet
kialakulását.
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Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az
együttműködési készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés
fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a tanulók
egyéni tanulási módszereit és szokásait.

Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
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tanulásszervezési módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók
egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása
érdekében.

Iskolánkra vonatkozó pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

HITOKTATÁS


Iskolánk egyházi fenntartású ezért minden évfolyamon hitoktatást szervezünk.



Az iskolánk keretei között folyó hit oktatás szervezéséért, tartalmának

meghatározásáért és felügyeletének ellátásáért az adott egyház és az adott egyház nevében
eljáró jogi személy felelős.


Iskolánk esetében mindezekért felelős a Szentháromság Plébánia Hivatal.



A gyermekek, tanulók, pedagógusok az éves munkatervben meghatározottak szerint közös

imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt.


Állandó hitéleti programok



Munkatervben meghatározott reggelen 7.45-kor közös imán veszünk részt az arra kijelölt

helyen.


Az egyházi ünnepekről az iskolai hangosbemondón keresztül, vagy közös szentmisén

emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján:


Havonta az iskola tanulói vasárnapi diákmisén vesznek részt a Belvárosi Szentháromság

plébániatemplomban.


Az osztály-, illetve diákmisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra.



A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)



A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
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Jótékonysági est



Adventi hetek (december)



Roráté, agapé



Karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség



Közös karácsonyi ünnepség



Lelki napok



Zarándoklat



Nagyböjti hetek



Nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség



Keresztút járás



Biblia hét



Anyák napja



Pünkösd

Időszakos hitéleti programok pl.:


Atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra



Az osztályok védőszentjeivel kapcsolatos programok az osztályfőnök, hittanár

szervezésében


Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban



Lelki gyakorlat tanulóink részére



Gyermekmisszió

A hittanórák rendje órarendben rögzítetten heti két órában történik. Felekezeti
hovatartozásnak megfelelően lehetőség van katolikus illetve református hitoktatásban
részesülni.
Iskolánkban egész napos iskolát nem működtetünk.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében iskolánk választható és egyéb órakeret
terhére napközi és tanulószobai foglalkozásokat szervez 16 (szülői igény esetén 17) óráig.

Természettudományos nevelés
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Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás
rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos
gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben
is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a
természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és
tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és
megoldása során. Az átlagosnál elmélyültebb természettudományos érdeklődés felkeltését és a
tehetséggondozást, tantárgyi programok biztosítják.
Ennek kereteit biztosítják intézményünkben


1-3 évfolyam magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámának megemelése a szabadon

tervezhető óraszámok terhére


7-8. évfolyamon a biológia tantárgy óraszámának megcserélése



matematika tantárgy1-4 és 5-8 évfolyam óraszámának megemelése a szabadon

tervezhető óraszámok terhére


fizika 7-8. évfolyam óraszámának megcserélése



évente egy környezetvédelmi és egészségnap szervezése



tehetségpont szakkör működtetése



választható tanórai foglalkozások az adott témakörökhöz



ÖKO iskolai programok

A mindennapos testnevelés
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos
testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két
óra a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás,
néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy
az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységekre
fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok,
csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy a tanuló
kérelme

alapján

sportszervezet,

sportegyesület
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sporttevékenységgel.
A mindennapos testnevelést iskolánkban úgy biztosítjuk, hogy az adott évfolyam
órarendjében rögzítetten, kihasználva a törvényi lehetőséget heti 2 óra délután kerül
megtartásra.

Művészeti nevelés

Az alsó-felső tagozaton nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti
nevelés, amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósul.
Lehetőségek:


rajzszakkör



táncszakkör



kézműves foglalkozások



kiállítások megtekintése



képzőművészeti pályázatokon való részvétel



lakóhelyünkön alkotó képzőművészekkel való együttműködés



Tehetségpontos szakkör



Alapfokú művészeti iskola kihelyezett zene és tánc foglalkozásain való részvétel

Az idegennyelv-oktatás

Idegen nyelvet, angolt a kerettanterv szerint negyedik évfolyamtól oktatunk órakeretben. Elsőharmadik évfolyamon, a napközis foglalkozásokon a munkatervekbe építetten idegen nyelv
tanulására fordítunk heti fél órát játékos formában az érdeklődő tanulók számára. Negyedik
évfolyamtól minden tanulónk számára kötelező az idegen nyelv tanulása.
Az

idegen

nyelvórákon

a

magas

csoportlétszámok

esetén

csoportbontásra

van

lehetőségünk./évfolyamok szerint esetleg osztály szinten/
A tehetséges tanulóinknak lehetősége van a beszédközpontú nyelvoktatásra délutáni
foglalkozáson választható órakeretből szakköri jelleggel.
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztés
feladatokat vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez,
korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint szervezzük
meg:


a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket biztosítunk, ahol erre

szükség van;


igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket

alakítunk ki;


szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs;



módszereket és eszközöket, építünk be a nevelés, oktatás folyamatába;



az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat;



elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékeljük;



sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét vesszük figyelembe.

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

A Köznevelési Törvény 27.§ (11) megfogalmazottak szerint minden évfolyamunkon
biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét.

Mindennapos testmozgás feltételei, módszerei


Heti 5 óra testnevelés biztosított minden évfolyamon.



A napközis csoportokban, délutáni szabadidőben 45 perces foglalkozásokat, játékot
szerveznek a pedagógusok: társas népi játékokat, futó, fogó játékokat, sor és váltó
versenyeket, labdajátékokat.



Néptánc évfolyamonként a művészeti alapiskola szervezése keretében, heti
rendszerességgel.



Alsó tagozaton a tanórai terheléstől függően 3-5 perces, mozgásos légző gyakorlatot is
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végeztetnek a nevelők.

Az óraközi szünetekben szervezett mozgásra nem kerül sor, a tanulók részére ez a szabad játék
ideje. Adottságainknak köszönhetően a gyerekek a friss levegőn (időjárástól függően),
környezetbarát játszótéri játékok lehetőségét is kihasználva töltik szabad idejüket. /játszópark,
játszóudvar, sportpálya, kosár, homokozó/

A mindennapos testedzés feltételei, módszerei
Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket,
valamint köteles gondoskodni az iskolai sportkör működéséről


A testnevelés órák szakszerű megtartásához biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.



A testnevelés órák anyaga, a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés

feladatainak.


Minden testnevelés órán van gimnasztika, megfelelő keringési és légző rendszeri terhelésre

kerül sor, van tartásjavító torna.


Sportjátékok, életmód-sportágak felnőttkori gyakorlásához kellő elméleti ismeretet

kapnak- labdajátékok, foci, kézi és kosárlabda, asztalitenisz.


Amennyibe, az órarendbe másképp nem illeszthető két testnevelés óra ebéd után kerülhet

megtartásra.


Országos mérés elvégzése.

Sportköri foglalkozást biztosítunk, a délutáni órákban
A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési
órára történő beosztásának rendje.
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára osztjuk be. A könnyített testnevelés- vagy
gyógytestnevelés-órát lehetőség szerint a többi tanulóval együtt, azonos csoportban szervezzük.
A könnyített testnevelés órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
keretében biztosítjuk.
A gyógytestnevelés órákat legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében
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megszervezzük. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt
vehet, akkor számára is biztosítjuk a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az
esetben a gyógytestnevelés és a testnevelés órákon való részvétel együttesen éri el a heti öt órát,
ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés órán való részvételét sem.

A választható tantárgyak, foglalkozások továbbá ezek esetében a
pedagógusválasztás szabályai

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát – a pedagógiai programban meghatározott
választható tantárgyak közül – a szülő gyakorolja. Attól az évtől, amelyben a tanuló a 14.
életévét eléri, ezt a jogot a gyermekével közösen gyakorolhatja.
Az iskolában a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül
az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit.

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára a törvényben
meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson.

Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért
általában nincs lehetőség.

Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban nincs. A választható
foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A választható
foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan melyik
pedagógus fogja vezetni.
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A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

XIV. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési
és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja:


hogy segítse a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását



hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási folyamat

hatékonyságáról


lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére,



figyelembe vegye a tanuló előzetes tudását, aktuálisfejlettségi szintjét, egyéni fejlődési

lehetőségeit, életkori sajátosságait,


tegye lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését.

Helyi értékelési rendszerünk célja és alapelvei

Iskolánk értékelési rendszerének célja, hogy – alapelvei szellemében- a tanítás, tanulás egész
rendszerét folyamatosan javíthassa, a pedagógiai folyamat minél átfogóbb vizsgálata,
ellenőrzése, minősítése segítségével. A különböző értékelési formák alapján kapott információk
egyrészt a nevelőtestület, a tanulók, a szülők, a fenntartó és a tágabb környezet tájékoztatására
szolgálnak, másrészt szembesítve a célkitűzésekkel, feladatokkal, kritériumokkal, azok állandó
kontrollját, esetleges korrekcióját segítik elő.
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Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az értékelés és minősítés rendszere is a segítő, alkotó
légkört erősíti. Ezért törekszünk arra, hogy a szöveges értékelésünk is



személyre szóló



tárgyszerű



érthető (szülőnek, gyermeknek)



ösztönző hatású



nyilvános, folyamatos és kiszámítható,



az önállóságot, önértékelést erősítő legyen.

Ehhez képest és az életkori sajátosságok figyelembe vételével fogalmazzuk meg, hogy az adott
gyermek hova jutott az év során.

Fontos szempontok


a gyermek készségei, képességei, kompetenciái és ezek fejlődése



feladattudata, feladattartása



az iskolai és az otthoni munka intenzitása



tanulási motivációja



a gyermek tantárgyi fejlődése; eszköztudásra vonatkozó minősítése (olvasás, írás,

számolás)


együttműködés a tanítóval és az osztálytársakkal



a figyelem, emlékezet, koncentráció-képesség, gondolkodás



a gyermek

személyiségének

(pszichikus

kognitív-, emocionális-, szociális intelligenciájának fejlődése


a munkák, füzetek külalakja



miben a legjobb a gyermek (ismeretkör, képesség)



miben vannak nehézségei



hogyan lehet segíteni



mi kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni
126

funkciójának

fejlődése),

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA


szembesítés; mit tett ebben az évben



értékelés, bíztatás

Az intézmény nevelő- oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint
az igazgatói megbízatás lejártakor átfogóan értékeli.
Szempontjai:


az iskola működését jellemző legfontosabb adatok / tanulólétszám, csoportok, ped. egyéb

dolgozók létszáma, beiskolázás adatai


nevelő oktató munka feltételeinek alakulása, költségvetés fő mutatói, tárgyi feltételek



a tanítási tanulási folyamat eredményessége / tanulmányi átlageredmények, felzárkóztatás,

tehetséggondozás területei, eredményei, bukások, versenyeredmények, továbbtanulás alakulása
/


személyiségfejlesztéssel,

közösségfejlesztéssel

kapcsolatos

nevelői

tevékenység

eredményessége / diákönkormányzat, osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek,
magatartási, viselkedési rendellenességek gyermek és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók /


a pedagógusok nevelő- oktató munkája, tanítási módszerek, programok, továbbképzések,

személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési tevékenység.


a tanulói közösségek, osztályközösségek tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök

minden tanév végén írásban értékelik.

A tanulói közösségek tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai:


adatok – létszám,



fiú-lányok aránya, új tanulók, távozók,



az osztály szociális összetétele- családok szociális helyzete,



az esélyegyenlőség és integráció megvalósulásának teljesülését,



kulturális elvárásai,



gyermek és ifjúságvédelmi munka,



a tanulási teljesítmény – tanulmányi átlagok, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,

bukások,


tehetséges tanulók eredményei



az osztályközösség társas szerkezete,



a közösségi struktúra /szociometria, a közösség rétegződése /
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neveltség szerint- magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartá

nehézségekkel küzdő tanulók,


közösségi tevékenység- önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények, tanórán

kívüli foglalkozásokon való részvétel,


szülői házzal való kapcsolat- családlátogatások és szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők

nevelési elvei, kapcsolatuk az iskolával.

Minden területen belül meg kell határozni a pedagógiai feladatokat:


Milyen változások történtek?



Milyen új problémák jelentkeztek?



Milyen pedagógiai beavatkozás látszik célszerűnek?

Az ellenőrzés módjai
Az ellenőrzés történhet szóban és írásban.

a.) Szóban:


kérdésekre adott válaszok,



összefüggő szóbeli felelet,



egy-egy témakörhöz tartozó kiselőadás, prezentációk projektek szóbeli feladatok



a tanuló aktivitása az órai munkába



új online oktatási csatornákon

b.) Írásban:


házi feladat ellenőrzése



a tanuló füzetvezetése az órán és otthoni munkája során



tesztlapok, feladatlapok kitöltése



diagnosztikus írásbeli felmérések



témazáró dolgozatok



digitális eszközökkel és módszerekkel támogatott platformokon
128

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA


projektek produktumaival- gyűjtőmunka, kooperatív, együttműködésen alapuló

változatos és ötletgazdag írásbeli feladatok.
1.

A diagnosztikus értékelés a folyamat elején (év elején) annak feltárására irányul, hogy a

diákok milyen előzetes ismeretek, képességek, készségek birtokában vannak, amelyek a
következő pedagógiai cél megvalósításához szükségesek. Ez az értékelési típus alkalmas arra,
hogy eredményeként meghatározzuk a differenciálás mértékét, pótoljuk az előzetes ismeretek,
képességek hiányát. Lehetővé teszi a pontos tervezést. Ezért már első osztályban év elején
elvégezzük a tanulók tanulási képességvizsgálatát.
2.

A formatív, fejlesztő értékelés a tanulási folyamatban való előrehaladásról ad információt

a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusnak, és lehetővé teszi a fejlődés mértékéhez szükséges
egyéni korrekciókat (alkalmazása: röpdolgozat, témazáró felmérések).
3.

A szummatív értékelés a folyamat végén (félévkor, év végén) a tanítás-tanulás

eredményességéről, hatékonyságáról ad visszajelzést. A visszacsatolás megerősítő, esetenként
szelekciós szerepű is lehet.

Szaktárgyi értékelési szempontok
Az osztályzatok tartalma

Jeles, ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, mindezt alkalmazni képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan
definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a tanultakat. Tud szabadon, önállóan beszélni, bátran
mer visszakérdezni.
Jeles helyett kitűnő osztályzat kerül tanév végén a bizonyítványába, ha a tanuló a jeles
kritériumnak megfelel, teljesítménye a tanév folyamán egyenletesen kiváló, társai számára
mindenkor példamutató.
Jó, ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz
eleget. Hasonló a jeleshez, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat ejt.
Közepes, ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz csak eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad.
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Nem érti a fogalmakat. Képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen, ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A
minimumot sem tudja.
Az érdemjegyeket az ellenőrzőben, digitális naplóban, bizonyítványban rögzítjük. A szülő
köteles aláírásával jelezni a tudomásul vételt. A tanulók tanulmányi teljesítményének és
előmenetelének értékelését, minősítését, elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett
azonban figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak
(fejlődtek, vagy hanyatlottak) az előző értékelés óta.

Az érdemjegyek megállapításának szóbeli szempontjai



Milyen mértékben sikerült a tanulónak a tantárgy tananyagát, az ehhez kapcsolódó

ismereteket elsajátítani?


Mennyit fejlődtek a tanuló képességei az előző értékelés óta?



Milyen a tanuló szorgalma, aktivitása a tantárgy tanulása során?

Az írásbeli beszámoltatás értékelésére pontrendszert kell alkalmazni. A pontrendszer átváltása
érdemjegyre az alábbi elfogadott %-os értékek alapján történik.

A javító dolgozat írásáról saját hatáskörben dönthet a pedagógus.

TÉMAZÁRÓ

Írásbeli felelet

100%-91% =5

100%-94%=5

90%-75%=4

93%-85%=4

74%-51%=3

84%-70%=3

50%-34%=2

69%-51%=2

33%-0%=1

50%-0%=1
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A tanulók osztályzattal történő értékelése félévkor és év végén legalább három érdemjegy
alapján történjen.
A szóbeli és írásbeli számonkérés érdemjegyeit a digitális naplóba és a tájékoztató füzetbe és
ellenőrző könyvbe be kell írni és a nevelőnek kézjegyével el kell látnia.
A szülők korrekt tájékoztatása érdekében az osztályfőnök havonta egyezteti a digitális naplóba
és az ellenőrző könyvbe írt jegyeket.
A félév és a tanév vége előtt legalább hat-héttel az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a
szülőket, hogy mely tantárgyból áll bukásra a tanuló és tájékoztatja a szülőt a felzárkóztatási
lehetőségekről.
A jegyek színei ellenőrzőben

Piros színnel- a szintfelmérő és témazáró dolgozatok, iskolai feladatlapok eredményét
Kék színnel- szóbeli feleletek, gyakorlati feladatok eredményét
Zöld színnel – szorgalmi feladatok, gyűjtemények, kiselőadások eredményét
A digitális naplóban az értékeléskor be kell jelölni a jegyek súlyózottsági szintjét.

A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Ha a szülő nem ért
egyet gyermeke tanév végi osztályzatával, írásban kérheti a kormányhivataltól , hogy gyermeke
független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól, vagy megfelelően teljesített, illetve
felzárkóztatásra szorul.
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A szöveges értékelés módjai
A szöveges értékelés módjai az első – évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második
évfolyamon félévkor:



Havonta a haladási naplóba minden tanulóról szöveges értékelések kerülnek

tantárgyanként.


Félévente a tantestület által elfogadott zárt értékelési lapon, a tanuló fejlettségi szintjét

jellemző fogalmak aláhúzásával történik az értékelés. Ezt az értékelő lapot a szülők a félév
zárása után megkapják.


Év végén nyílt értékelést készítenek tanítóink, amelyben tantárgyanként részletesen

értékelik a tanuló éves teljesítményét.

A tanulók szöveges értékelésének összegzési szabálya
Kitűnő: 5-5
Kiválóan teljesített: 4,9-4,8
Jól teljesített: 4,7-3,8
Megfelelően teljesített: 3,7-2,5 Felzárkóztatásra szorul: 2,5 alatt
. ………………..tantárgyakból dicséretet érdemel
…………………tantárgyakból felzárkóztatásra szorul.
Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány mellékletét képezi.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a
tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület tájékoztatást kér az érdekelt
pedagógustól, ennek okáról.
A szöveges értékelési rendszerünk összetevői
1.

A helyi értékelés alapelvei (ki, mikor, miért, hogyan, mit értékel)

2.

Az értékelési funkciók meghatározása (diagnosztikus, formatív, szummatív értékelés)
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3.

Az értékelés módjai (szóbeliség, írásbeliség aránya)

Magasabb évfolyamba lépés feltételei iskolánkban
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy
alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az
előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre
kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb
évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.

Tankötelezettség
2012. szeptember 1-től hatályos Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.
(3) bekezdése alapján a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart.
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a
végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. A tankötelezettség
korhatárát a jogviszony létrejöttének időpontja határozza meg.
A tankötelezettséget nem befolyásolja, hogy a tanuló évfolyamot ismétel, másik nevelésioktatási intézményben folytatja tanulmányait, valamint az sem, hogy tankötelezettségének
egyéni munkarenddel tesz eleget.

A

szülő

kötelessége

(büntetőjogi

felelőssége)

biztosítsa

gyermeke

tankötelezettségének teljesítését. [Nkt. 72. § (1)]

Kilépés - a tanulói jogviszony megszűnése
A tanulmányok befejezése előtt:
A tankötelezettség16 éves korig tart. A tankötelezettség mindig annak a tanévnek a végéig tart
ameddig a gyermek a fenti életéveket betölti.
Ha a tanuló annak a tanévnek a végéig, amelyben a 16. életévét betölti, nem fejezte be az
általános iskola nyolcadik évfolyamát, a Köznevelési Hídprogramban folytathatja
tanulmányait.
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A tankötelezettség, a szülő választása alapján, iskolába járással, vagy egyéni munkarenddel
teljesíthető. Ha az iskola igazgatója szerint hátrányos, hogy tankötelezettségének egyéni
munkarenddel tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet
számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt arról, hogy a tankötelezettség milyen
módon teljesíthető.

Az iskolai tanulmányok befejezésekor:


A tanulók nevelését, oktatását 8 osztályos rendszerben az iskola a tankötelezettségi kor

határáig vállalja (16 év). Ettől indokolt esetben az igazgató eltérhet.


Az iskola a minisztérium által jóváhagyott bizonyítványt és bizonyítványnyomtatványt

használ. Az alsós értékelés részletes kifejtéséhez az iskola a szöveges értékelésben
meghatározott iratmappát is alkalmazza.

Az iskola írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásának az
ismeretek számonkérésének rendje
Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei:


folyamatosság, rendszeresség,



korrektség,



igényesség,



objektivitás és empátia egészséges aránya,



a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei


Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott.


A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok
pótlásának segítése.


Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására,

hibák javítására.
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A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény

egységében kell értékelni.


Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult
tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).


A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés

útján történő fejlesztése az irányadó elv.

Az ellenőrzés fajtái

A. Szóbeli feleltetés
Függ: beszédkészségtől, fellépéstől. Megnyilvánulnak mindazok a metakommunikációs
mozzanatok, amelyek elárulják az anyag megértését, vagy hiányosságait. A szóbeli feleltetés a
felelő számára rendkívül fejlesztő hatású, de időigényes, kevéssé teszi lehetővé az egész osztály
aktivitását.

Funkciói
•

folyamatos munkára készteti a tanulókat,

•

folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport,

•

(osztály) adott anyagrészből elért tudásszintjéről,

•

a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz,

•

vezető út megtalálásának eszköze.

B; Írásbeli beszámoltatás
formái:
•

házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,

•

írásbeli számonkérési formák:

•

írásbeli felelet (egy anyagrészből),

•

beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,

•

projektek

•

röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),
135

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
•

dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),

•

témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített,

teljes témakört felölelő).
•

a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő

mozgásforma előadása) ellenőrzése.
Elvek
•

Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.

•

Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.

•

A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó

fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük.
•

Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet

fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.
•

Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az

információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre,
forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)
•

A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül

értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul
„jegyszerző” funkciója mögött.
•

Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák,

projektmunkák, team munkák anyaga) a tanulók „szellemi termékei”, azokat vissza kell adni a
készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti meg azokat a pedagógus.
•

A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi füzetüket, jegyzetüket kérheti el,

szedheti be pedagógus. (Előzetes bejelentés nélkül a tanuló magánfeljegyzéseit, jegyzeteit nem
szabad elvenni.)

Számonkérés rendje
Formái

Megíratás módja, rendje, korlátai,

Tartalma

súlya

Év eleji felmérés

Aktuális tudásszint felmérése,

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak

a továbbhaladáshoz szükséges

a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem

tudásszint ellenőrzése

osztályozzuk.
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Egy
Rövid

adott

témában

való

írásbeli tájékozottságot, az órára való

számonkérés

15-25 perces,
bármikor megíratható, súlya a szóbeli
felelettel egyenértékű.

felkészülést ellenőrzi

Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45
perc.
Egy napon legfeljebb két témazáró
dolgozat íratható.
A
A
Témazáró dolgozat

tananyag

egy

nagyobb

témazáró

összefoglalásnak

dolgozatot
kell megelőzni

témakörének alkalmazás képes

és a megíratás időpontját, témaköreit a

tudását méri

diákokkal előre tudatni kell.
A félévi és év végi osztályzatoknál
meghatározó súllyal szerepel, de ki
kell egészítse szóbeli felelet.
Több

A
Év végi felmérés

tanév

tananyagának

alapkövetelményeit méri

órás

ismétlésnek

megelőznie, előre be kell jelenteni.
Súly

a

témazáró

dolgozattal

egyenértékű.

Fontos, hogy a tanulóknak szóban és írásban is legyen lehetőségük a beszámolásra.
SNI-s , BTMN-es tanulók esetén számonkérésekkor,értékeléskor figyelembe kell venni a
tanuló határozatát.
A hátrányos helyzetű tanulókat elsősorban a felkészülésben és az elmaradás okainak
megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni.
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Iskolánkban alkalmazott mérések

OKÉV mérések
Központi feladatlapok, felmérőlapok alkalmazásával. A mérési eredmények ismeretében a
tantárgyat tanító pedagógus fejlesztési tervet készít. Az országos mérések időpontjáról az iskola
írásban értesíti a szülőket.


matematika, szövegértés



idegennyelvi mérések



NETFIT

Első osztályban a 2000. évtől kezdődően bemeneti és kimeneti mérést végzünk:


beszédfejlődés



koncentrálási szint



vizuális képesség vizsgálatával

Az önismeret fejlesztése nélkülözhetetlen.

XV. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ
ELŐÍRT

ÍRÁSBELI

ÉS

SZÓBELI

FELADATOK

MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI
A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata
A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás
készségek, képességek valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdításának
szinterei napközis, tanuló szobai foglalkozások vagy a tanuló otthoni felkészülése.
A házi feladat céljai:
•

újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;

•

készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;
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•

önálló kutatómunkát végezni valamely témában;

•

alkotómunkát végezni valamely témában.

Az órarend készítésénél az elméleti és gyakorlati tantárgyak számával egy tanítási nap
egyenletes terhelésére kell törekedni.
A tehetséges tanulók egyéni felkészítését szolgáló kiegészítő feladatok (könyvtárhasználat,
beszámoló készítés)
SNI tanulók egyéni haladását, fejlesztését biztosító feladatok
Alsó tagozatban
A tanulók hétvégére valamint tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli sem írásbeli
házi feladatot.
/ differenciálást szolgáló szorgalmi feladat adása szükség szerint lehetséges/
Írásbeli és szóbeli házi feladatok aránya általában 2/3-1/3. A következő napra a házi feladat
elkészítésének időtartama 45-60 perc.
Felső tagozat
A tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos egyik óráról a másikra esedékes feladatokon
túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
A felkészülés időtartama tantárgyanként 30-60 perc.
Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége a hét végén sem haladhatja meg a napi szokásos
mennyiséget.
A szünetekre a tanulók ne kapjanak külön szóbeli, írásbeli házi feladatot, kötelező olvasmányt.
A szünet és hétvége szolgálja a felüdülést és kikapcsolódást.
A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes
kutatómunka,

modellkészítés,

képzőművészeti

alkotás,

technikai

eszköz

készítése,

forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire
tekintettel kell megállapítani.

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl.
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versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az
önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

XVI. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ A
TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK
ÉRTÉKELÉSHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK
BÜNTETÉS SZABÁLYAI

Jutalmazás
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


példamutató magatartást tanúsít,



folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,



az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,



az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,


vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti.


iskolai miséken, keresztény közösségben végzett szolgálatok

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:


szaktanári dicséret,



napközis nevelői dicséret,



osztályfőnöki dicséret,



igazgatói dicséret,



nevelőtestületi dicséret,



DÖK segítő tanár által adott dicséret,



„d” betű – szaktanári tantárgyi dicséret.
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:


szaktárgyi teljesítményért,



példamutató magatartásért,



kiemelkedő szorgalomért,



példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért,



kiemelkedő közösségi tevékenységért,



dicséretben részesíthetők.

Nevelőtestületei dicséret:
Az a tanuló akinek tanév végén kitűnő tanulmányi eredménye s legalább három tantárgyi
dicsérete van a nevelőtestület határozata alapján nevelőtestületi dicséretben részesül.

A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni az iskolai
dokumentumokba, naplóba, anyakönyvbe, bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert,
kiemelkedő teljesítményt nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri
el az intézmény.
A szaktárgyi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. Ezt a kitűnő szóval jelöljük
a jeles szó helyett. Szaktárgyi dicséret félévkor is adható. Jele a d betű a tantárgyi osztályzat
mellett.
A 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet, könyvjutalmat és a Kertvárosi Általános
Iskoláért Alapítvány díját vehetik át az iskola közössége előtt. A díjak mértékéről a Kuratórium
dönt.
A kiemelkedő tanulmányi eredményű és szorgalmú tanulónak nevelő testületi dicséret is
adható a nevelőtestület egyetértésével és javaslatával, amelyet a naplóba, anyakönyvbe és a
bizonyítványba is dokumentálni kell.
Az iskola szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók igazgatói
dicséretben részesülnek.
Az iskolai tanulmány és sportversenyek 1. helyezettjei, valamint a városi I-III. helyezettek és a
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megyei, országos versenyre bejutó tanulók az eredménytablóra kerülnek teljesítményük
elismeréseként.
A hagyományos "Egér Kupa díjat" minden tanév végén a jó tanuló - jó sportoló diák
érdemelheti ki. A díjat az iskola közössége előtt a tanévzáró ünnepélyen az előző évi kupa díjasa
adja át.
Alsó tagozatos jó tanuló, jó sportoló diákunk elismerése: Martinek kupa. Díja az iskola
közössége előtt tanévzáró ünnepélyen átadott vándorkupa , könyvjutalom, valamint 10000 Ft
támogatás.
Az év sportolója díjat
Az a tanuló kapja, évfolyamtól függetlenül, aki az iskolai versenyeken, diákolimpián legalább
3 sportágban indult, és a legeredményesebben szerepelt.
Jutalom évi 10000 Ft sportszerutalvány a Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány
finanszírozásával.
Almásy Tibor Alapítvány díjában részesülhet kiemelkedő szorgalmú, példamutató tanulónk,
és hátrányos helyzetű, de kiemelkedő szorgalmú tanulónk a kuratórium döntése szerint.
Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, eredményesen dolgozó tanulói közösséget
csoportos dicséretben, jutalomban lehet részesíteni.
A napközis csoportok havonta értékelik a kiemelkedő szorgalmú és magatartású tanulókat, és
közösség előtt dicséretben, részesítik. A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására,
kell hozni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Fegyelmező intézkedések
azt a tanulót aki


tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,



vagy igazolatlanul mulaszt,



vagy más módon árt a közösség jó hírének,



büntetésben részesül.
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Az iskolai büntetések formái


szaktanári figyelmeztetés,



napközis nevelői figyelmeztetés,



osztályfőnöki figyelmeztetés,



osztályfőnöki intés,



osztályfőnöki megrovás,



igazgatói figyelmeztetés,



igazgatói intés,



igazgatói megrovás,



tantestületi figyelmeztetés,



tantestületi intés,



tantestületi megrovás,



DÖK vezetői figyelmeztetés.

Azt a tanulót, aki


tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti,



tanulói házirend előírásait megszegi,



igazolatlanul mulaszt,



bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben, kell részesíteni.

Az iskolai büntetések formái:


Nevelői, szaktanári, napközi vezetői, ügyeletes tanári figyelmeztetés:

gyakori rendzavarás, házirend megsértése, kötelességszegés, felszerelés, házi feladat hiánya.


Diákönkormányzat vezetői figyelmeztetés: a vállalt feladatok hiányos teljesítése.



Osztályfőnöki figyelmeztetés:

gyakori fegyelmezések ellenére ismételt rendzavarás, házirend megsértése, gyakori késések.


Osztályfőnöki intés:

az osztályfőnöki figyelmeztetés ellenére az iskolai rendszabályok megszegése, súlyos fegyelmi
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vétség, iskolai rendezvényeken méltatlan viselkedés, önhibából igazolatlan mulasztás.


Osztályfőnöki megrovás: sorozatos fegyelmezetlenség.



Igazgatói figyelmeztetés: az osztályfőnöki intés ellenére az iskolai házirend ismételt megszegése.



Igazgatói intés: súlyos fegyelmi vétség, általános iskoláshoz nem méltó viselkedés,

szándékos rongálás, egyéb büntetendő cselekmény


További figyelmezések adhatók amennyiben a tanuló a házirendet tovább is sorozatosan,

súlyosan megszegi.


Igazgatói megrovás



Tantestületi figyelmeztetés



Tantestületi megrovás

A figyelmeztetések formája lehet írásbeli és szóbeli.
Tanóráról való háromszori késés egy igazolatlan órának minősül. Amennyiben a tanulónak
igazolatlan órája van, félévkor illetve tanév végén magatartása nem lehet példás (abban a
félévben, amelyikben az igazolatlan mulasztást elkövette).
A közlekedési és időjárási akadályoztatás esetén körültekintően kell eljárni.
Az igazgatói figyelmeztetés következménye a hármas, az igazgatói intés következménye a
kettes magatartás havi értékelésnél.
A büntetés bejegyzéseket az osztályfőnök a naplóba köteles beírni.
Az iskolai büntetések kiszabásától/ fokozatosság elve/ indokolt esetben a vétség súlyára
tekintettel el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.

Fegyelmi büntetések
Mindazok a tettek, amelyek a felsorolt büntetésekkel már nem büntethetők, súlyosságuknál
fogva fegyelmi büntetés kiszabását vonják maguk után. A tanulók fegyelmi kártérítési ügyeit a
köznevelési törvény szabályozza.
Fegyelmi eljárás lefolytatását követően adható:
Megrovás Szigorú megrovás
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Áthelyezés a másik osztályba
Áthelyezés a másik iskolába- amennyiben a másik iskola igazgatójával erről megegyezés
születik.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény
vezetője vagy a nevelőtestület dönt.

A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Házirend részletesen tartalmazza.

A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének
alapelvei, követelményei, formái
A magatartás fogalma

A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normák és
íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az
iskola dolgozóihoz.

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut

•

az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan óraszám,

amely mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek teljesülnek – lehet példás, jó,
változó);
•

társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.);

•

a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság);

•

beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai

szervezésű rendezvényeken;
•

a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás;

•

óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).
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Magatartás

Példás (5) érdemjegyet kap az a tanuló, aki példát mutat iskolai és iskolán kívüli viselkedésével,
a rend megtartásával. Kötelességeit lelkiismeretesen teljesíti. Önként és szívesen dolgozik a
közösségért, s másokat is erre ösztönöz.

Jó (4) érdemjegyet kap az a tanuló, akinek iskolai és iskolán kívüli viselkedése kifogástalan, a
legfontosabb iskolai rendszabályokat következetesen betartja. Kötelességeit teljesíti, szívesen
dolgozik a közösségért.

Változó (3) érdemjegyet kap az a tanuló, akinek iskolai és iskolán kívüli viselkedése gyakran
kifogásolható, de figyelmeztetésre még igyekszik kijavítani a hibákat. Kötelességeinek
teljesítésére figyelmeztetni kell. A közösségi munkában kérésre vesz részt.
Osztályfőnöki intője vagy fegyelmi fokozata van.

Rossz (2) érdemjegyet kap az a tanuló, akinek viselkedése hátráltatja a közösség munkáját,
rontja eredményeit.
Kötelességeit nem teljesíti. Figyelmeztetés ellenére sem javul a magatartása. Igazgatói fegyelmi
fokozata van.

Értékelés: Havonta egy osztályzattal a digitális naplóban és az ellenőrző könyvben
történik.

A félévi és tanév végi magatartási osztályzatról a tantestületi értekezlet dönt.

A szorgalom fogalma
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A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés.

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut
•

a tanuló tudás iránti igénye,

•

a tanuló képességéhez mért teljesítménye,

•

a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége,

igényessége),
•

a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás),

•

a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó

igényessége.

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei
•

az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény

minősítésének eszköze,
•

az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével

minősíthető (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az órákon
ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként),
•

a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom

javulásának vagy romlásának),

Szorgalom

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha a képességei szerinti legjobb eredményt éri el a tanulásban.
Rendszeresen figyel és dolgozik az órákon. Felszereléseit rendben tartja. A tanórán kívüli
tanulmányi tevékenységekben, versenyeken, vetélkedőkön aktívan részt vesz.

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha képességeinek megfelelően teljesíti kötelességeit, a tanórákon
figyel, teljesítménye folyamatos munkát mutat. Felszerelése naprakész.

147

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Változó (3) a tanuló szorgalma, ha nem teljesíti kötelességeit rendszeresen, gyakran kell
figyelmeztetni. Munkája és eredményei a képességei alatt maradnak. Szaktanári
figyelmeztetése van.

Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha kötelességeit többszöri figyelmeztetésre sem végzi
rendszeresen, munkájában megbízhatatlan. Eredménye egy, vagy több tárgyból elégtelen.

Értékelés: Havonta egy osztályzattal a digitális naplóban és az ellenőrző könyvben
történik. A félévi és tanév végi szorgalom osztályzaton a nevelőtestületi határozat
változtathat.

XVII. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁS
SZERVEZÉSI ELVEI

Csoportbontások
A csoportbontás elvei
A hagyományos osztálystruktúrát magas osztálylétszámok esetén szükség szerint megbontjuk:


az informatika



az idegen nyelv



a tanórai felzárkóztató



az egyéni fejlesztő foglakozások időtartamára

Egyéb foglalkozások (12:00-17:00)

A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend
függvényében kerül kialakításra.
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Az egyéb foglalkozásokat 17 óráig kell megszervezni, a mindenkori tantárgyfelosztás
függvényében. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a
tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. /20/2012.
(VIII.31) EMMI Rendelet 14. §/

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője adhat.

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. A tanórán kívüli
foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető engedélyével a
foglalkozásról kizárható. A tanórán kívüli foglalkozásról igazolatlan hiányzást minden esetben
szülőnek jelezni kell. A tanórán kívül eső foglalkozásról folyamatosan igazolatlan hiányzás
miatt kizárt tanuló szülője erről írásbeli tájékoztatást kap.

Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskola által szervezett tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működhetnek:


hitéleti programok-zarándoklat, lelki napok, missziós tevékenységek-Gyermekmisszió



délutáni tanulás: napközi otthon, tanulószoba



tehetségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök



versenyek, vetélkedők, bemutatók



kirándulások, Hittan tábor-kalásztábor



Iskolanyitogató tábor



Egészségnevelési nap



határainkon

átívelő

programok-testvériskola,

határtalanul programok-a Nemzeti összetartozás jegyében


projekthét, projektnap
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múzeumi, emlékponti foglalkozások



iskolai sportkör, tömegsport



iskolai könyvtár használata



egyéb rendezvények



színházlátogatás, közművelődési intézménylátogatás



énekkar



egyéni felzárkóztató foglalkozások, differenciált fejlesztést biztosító foglalkozások

Témahetek:
Minden évben csatlakozunk az aktuális tanév rendjében meghirdetett témahetekhez:


Fenntarthatósági témahét



Digitális témahét



Ökoiskolai programok-témahetek



Egészséges életmódhoz kapcsolódó témahetek


Napközi és tanulószoba
A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a házirend előírásai
alapján, szükség esetén az osztályfőnök, illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az
intézményvezető hagyja jóvá.

A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehetőleg azonos évfolyamú,
illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba.
A délutáni munka zavartalansága érdekében az osztályban kifüggesztett időpontokban lehet
elvinni a gyerekeket a napköziből.

A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket.
A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján
történhet a napközis nevelő engedélyével.
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
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napközi otthoni elhelyezését.
Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint
felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 17:00 óráig tartanak.
A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A
napközis csoportokban felelősi rendszer működik.
Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév
elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.

A foglalkozásokra való jelentkezés


a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes,



a tanév elején történik,



egy tanévre szól,



tehetségpontba való bekerülés kritériuma a „Tudásvár” Tehetségpont szempontsora alapján

történik.
A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
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XVIII. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK
RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG
KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERTETÉSÉT SZOLGÁLÓ
TANANYAG

A roma gyerekek iskolai sikertelensége összetett, egymást erősítő negatív hatások együttesének
a következménye, melyben számos olyan elem van, amely messze túlnyúlik az iskolarendszer
kompetenciáján.
A problémavilág komponensei


kisebbségi kultúra problematikus helyzete



társadalmi csoportkonfliktus



szociális hátrányok



eltérő családi szocializációs minta

A roma problémavilággal a legkonkrétabban és legpermanensebben az iskola kénytelen
szembesülni.
Legfőbb kérdés: az iskola képes-e az adott problémákat, illetve a problémák mögött meghúzódó
okokat, a már említett negatív hatások összefüggésében feltárni, értelmezni, és ennek
megfelelően – az érintettekkel együttműködve – kialakítani olyan stratégiákat, megoldási
módokat, amelyek az iskolai integrációt, és a gyerekek, fiatalok iskolarendszerében való
továbbjutásának esélyeit növeli.
Mi az iskolánkban lehetőséget biztosítunk


önismereti szakkörre



kulturális rendezvényekre, ahol bemutathatják roma tánctudásukat, népzenéjüket,

néphagyományaikat, ételeiket


fejlesztő pedagógust biztosítunk



alkalmazkodunk egyéni haladási ütemükhöz



interaktív beszélgetések, családi nap
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XIX. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK

Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer
alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás
munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és
megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola
az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott
mérési időszakban, tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon
tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát
azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a mérési
eredmények rögzítéséhez az intézményeknek az alábbi programokat kell használniuk:
1.

Mérési azonosító generátor

2.

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® rendszer)

A fizikai fittségimérés megrendezését az alábbi jogszabályok határozzák meg:
a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
b. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet
c.

A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
d. A mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet
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A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A tanulásszervezés lehetőségei többek között a következők lehetnek:


egyénenkénti pedagógusi felmérés;



felmérés tanulópárokban, együttes formában;



felmérés tanulópárokban, csoportos formában,



felmérés tanulópárokban vagy 3-4 fős csoportokban, önállóan;



felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal;



felmérés projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon (NETFIT® projektnap).
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XX. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
NEVELÉSI ELVEK

Egészségnevelés
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő,a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.
A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat,
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési oktatási intézményben végzett
tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a
szülő részvételét a nevelési oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek,
a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. A nevelési-oktatási
intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók
biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, és beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben
megvalósuló átfogó prevenciós programokba.

Kiemelt figyelmet kell fordítani

A gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen


az egészséges táplálkozás,



a mindennapos testnevelés, testmozgás,



a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési,



függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető,



szerek fogyasztásának megelőzése,



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
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a személyi higiéné területére.

A helyi teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő programot a nevelőtestület az iskolaegészségügyi szolgálat közreműködésével annak jóváhagyásával készítette el.
A teljes körű egészségnevelés tevékenységi formája tanórán
Iskolánkban az egészségismeret oktatása a természetismeret, biológia órákhoz integrálódik. Az
egészségtan foglalkozásokon megismertetjük tanulókkal az egészségi állapot szempontjából
fontos viselkedésmódokat, segítjük az ehhez szükséges szokások kialakulását. Az egészségre
vonatkozó fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan
értelmezzük az egészségfejlesztés fogalmát.
Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói
aktivitásra épülő módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük.
A témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető
területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a
családi és kortárs kapcsolatokat, a környezetvédelmet, az aktív életmódot, a személyes higiénét
és a szexuális fejlődést. Ezeket azonban nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből
kiragadott módon, hanem kölcsönös kapcsolataikba ágyazottan tárgyaljuk.
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy az egészséges életmód igen sokféle lehet: egy adott életmód,
szokásrendszer minősége mindig az aktuális élethelyzettől, kulturális, etnikai, társadalmi
csoport hovatartozástól függően mérlegelhető és értékelhető.
Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó
közérzet fontos szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében
és kezelésében.


Osztályfőnöki

órákon

5

kötelező

egészségnevelési

témát

dolgozunk

fel

tanulócsoportonként, mely a testi és lelki egészségre egyaránt kiemelt fontosságú.


Lelki egészségfejlesztést szolgálják a hittan órák, osztályfőnöki órák



Külső szakemberek meghívásával, együttműködésre törekszünk: iskolaorvos, védőnő

támogatásával.
Az

intézmény

szervezeti

és

működési

szabályzata

tartalmazza

a

egészségfejlesztéssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat:
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Védő óvó intézkedések



A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat



A tanulói balesettel kapcsolatos iskolai feladatokat



Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Környezeti nevelési program

Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. Célja
A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink
környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. Tanítványaink
alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a
közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére.
A környezeti nevelés hosszú távú céljai


A környezettudatos állampolgárrá nevelés, melynek érdekében képessé kell tenni

diákjainkat:


A környezetvédelem szükségességének felismerése



Annak a ténynek a megértése, hogy az emberiség jóléte a természet megújuló

képességének függvénye

A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges


Problémamegoldó gondolkodás



Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód szintetizálás, analizálás



Kreativitás



Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód



Vitakészség, kritikus véleményalkotás



Részvétel és cselekvés

Konkrét célok
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Rövid távú célok tervezésénél figyelembe

vesszük, hogy a hosszabb távú célok

megvalósításához milyen lépések vezetnek.


Hagyományok ápolása



Iskolanap



A lakókörnyezet nevezetességeinek feltérképezése



Erdei iskolaprogramok szervezése



Drog prevenciós program aktualizálása



Osztályfőnöki órák a témában



Minden lehetőség megragadása a szaktárgyi órákon a környezeti nevelésre-



Ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret



Interaktív módszerek kipróbálása



Számítógép felhasználása a tanórán

A környezetei nevelés színterei
Minden tanulót egyformán érintő elemek


Példamutató iskolai környezet



Tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása



Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés



A pedagógusok, a dolgozók példamutatása



Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése



Szelektív hulladékgyűjtés



Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés



Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek


Környezetvédelmi akciók,



Előadások, kiállítások,



Természetjáró túrák,



A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,



Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba,

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,
158

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

XXI. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEK

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók
problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésére,
illetve megszüntetésére.

E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg


Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi
jogok messzemenő figyelembevételével.



A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:



ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,



tankönyvvásárlási támogatás biztosítása,



tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,



kedvezményes ebéd biztosítása,



javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.



Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele.



A tanulók jogainak fokozott védelme.



Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök,
a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).



Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres
kábítószer-ellenes program megvalósításához.



Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.



A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel
kísérése.

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságok.

XXII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI
PROGRAMJAI
„Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete”

Az iskola szerkezete:
Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztállyal. Az
iskola nevelési- oktatási céljai a Pedagógiai Programunkban meghatározottak.
A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény
által előírt Nemzeti Alaptanterv működési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi
szinten évfolyamokra, témákra, tanítási órákra bontva.
A tantárgyi követelményrendszer az iskola helyi tanterve részletesen meghatározza.
A tehetségfejlesztés, gondozás és felzárkóztatás részleteit a Pedagógiai Program fogalmazza
meg.

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése
tantárgyközi feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. Az iskola akkor tudja a
könyvtár használatára, önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a pedagógiai
program egészét.
A könyvtár -pedagógiai program (stratégia) kialakítása

A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári követelményrendszerére épül, de nem
azonos vele, maximálisan figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és adottságait.
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Az egyes műveltségterületek – ezen belül a könyvtár-pedagógia – helyi tervét az iskola vezetése
és a tantestület a könyvtárossal együtt közösen készítik el.
Az

intézményvezetés

biztosítja

a

tanulási,

önművelési

követelmények,

elvárások

megvalósításához az infrastrukturális feltételeket. A könyvtárossal közösen kialakítja az adott
intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés, a könyvtáros és a
tantestület hatékony együtt munkálkodásáért.

A könyvtáros feladatai
A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi, hogy
a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárral épülő pedagógiai
fejlesztő, önművelő tevékenységet. A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem lehet
más célja, mint az alapvető elvárás, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített
gyakorlatközeli könyvtárhasználat és az erre való nevelés.

A szaktanárok feladatai
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése
tantárgyközi feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől
függetlenül. A helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat
is. Éppen ezért ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési
alternatívák rendszeres

igénybevételére. Ők

a felelősek

azért,

hogy szaktárgyuk

műveltséganyagába beépüljenek a médiatári információszerzés különböző csatornái. Legyen
jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú tanítástanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres
használatának szokását és a különböző önművelési technikák elsajátítását.
A tanítás -tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése
Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv- és könyvtárhasználati
ismeretek és gyakorlatok tanítása. Ellenkező esetben a hatékonyság erősen kétséges. Fontos a
könyvtárostanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a szervezési kérdések
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megbeszélése,

vagyis

a

különböző

könyvtári

foglalkozások

(szakórák,

napközis,

tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak
legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az
eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és
mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanulók
rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon.
Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t adjunk a
foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban
megfelelnek, és amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni.
Az egyénhez igazodó tanulási irányítás normáinak a tervezése
Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat kiválasztó
munka- (óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon.
A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a rátalálás,
önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő érdeklődését. A hatékonyság
érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző
munkaformáit (frontális, differenciált, csoport, egyéni).
Külön tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári csoportos, és az egyénre szabott önálló
tanulói tevékenységeket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik a helyes
tanulásmódszertani jártasságok kialakítását. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a különböző
tanórákon megismert műveltségtartalmakat ki lehet bővíteni, meg lehet szilárdítani a szélesebb
alapokon nyugvó könyvtári ismeretekkel.
Amikor a tanulók konkrétan megismerkednek a különböző dokumentumokkal (könyvek,
képek, folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat mindig adjuk a kezükbe, lapozzák
át, tanulmányozzák, olvassák el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak tartalmukról,
műfajukról, nézzék meg az illusztrációkat, ábrákat.
A könyvtári gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben közölni kell a
felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A feladatadás mindig
érthető, világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv- és
sajtóolvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári gyakorlatokat értékeljük
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(személyenként és csoportonként) folyamatosan. Alakuljon ki a tanulókban a különböző
információhordozók rendszeres használatának igénye.

A különböző tanulói típusokhoz igazodó humánus bánásmód

Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele merőben eltérő, és nagyfokú
differenciáltság jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz. E
pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a
könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt. Alapvető pedagógiai cél, hogy minden tanulóban
alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon számukra
mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás örömet, feloldódást hozó gyönyörűsége. Érezzék
a személyre szóló törődést és a segítő szándékú beavatkozást olvasmányaik helyes
kiválasztásakor.
A könyvtár használati követelmények integrációjának iskolai feltételei

A tanórán megszerzett tudást és ismeretanyagot – a könyvtári eszköztárra építve – számos
háttér-információval bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek,
dokumentumok és a tömegkommunikációs csatornák útján szerzett ismeretek fontos kiegészítői
az iskolában megismert műveltségterületek tudás anyagának. Éppen ezért valamennyi
ismeretkör tanításakor alapvető elvárás, hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott
tantárgy fontosabb dokumentumait és modern ismerethordozóit. Legyen igényes az önművelés
különböző csatornáinak megválasztásában. Tegyen szert olyan könyvtárhasználati tudásra,
melynek birtokában képessé válik az önálló információszerzésre és -átadásra –szóban is írásban
egyaránt – a tanult ismeretkörök és az egyéni érdeklődés szerint. Az információszerzés
különböző csatornái útján képes legyen a tovább építhető permanens önművelésre. Ennek
érdekében el kell érni, hogy a szaktanárok beépítsék a tanítási programjukba
(mikrotantervükbe) a könyvtár adta önművelési csatornákat. Legyen jelen mindennapi
pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő önálló információszerzésre,
forrásalapú tanulásra és szaktárgyi kutatómunkára nevelés igénye.
A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak. Kívánatos, hogy korszerű
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pedagógiai módszertani kultúrával és megfelelő színvonalú, informatikai műveltséggel
rendelkezzen a tantestület.
Meghatározó az iskolai könyvtáros személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja az
adott intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját és felelős a NAT könyvtárhasználati
követelményrendszer eredményes megvalósításáért.
Alapfeltétel egy működő könyvtári infrastrukturális háttér. Összetevői a következők:
fogadóképes iskolai könyvtár (a működési feltételek törvényes biztosítéka); korszerű
kézikönyvtári állomány, amely a NAT fő műveltségterületeinek eredményes oktatásához
nélkülözhetetlen alapdokumentumokat tartalmazza (könyv, folyóirat, AV, CD, multimédia);
médiatári számítógépes háttér (adatbázis, multimédia, Internet).
Az önművelés, könyvtár használat tantárgyi integrációjának ismeretanyaga

Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása
Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár
állományát és szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok
gyűjteményében. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze
beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-önművelési szokásait, rendszeres olvasással és
könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket.
Dokumentumismeret és -használat
Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen
alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak,
összefoglalók, gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV,
számítógépes programok, CD, multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található gyermekés felnőtt lapok, magazinok és szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja használni a
megismert dokumentumok tájékoztató apparátusát (tartalom, előszó, mutatók). Ismerje és
használja a közhasznú információs eszközöket és forrásokat (internet, fax, cím- és adattárak,
statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, névtárak). Figyelje a különböző médiákban
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megjelent könyv-, video-, CD-újdonságokat, tájékozódjon hagyományos és modern
információs csatornák ajánlataiból.

A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata
Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen
kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók).
Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók).
Készségszinten

tájékozódjon

tankönyvekben,

munkafüzetekben,

forrás-

és

szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók
alapján. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést
(jegyzetelés,

lényegkiemelés,

cédulázás),

forráselemzést,

önálló

információszerzést.

Irodalomkutatáshoz, anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához
használja a könyvtár katalógusait, bibliográfiáit és számítógépes adatbázisát. Legyen képes
többlépcsős referenskérdések megoldására a teljes könyvtári eszköztár felhasználásával.
Önművelés, a szellemi munka technikája
Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni
a könyvtár tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és
modern ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni.
Tudjon több forrás együttes felhasználásával a könyvtári

eszköztár igénybevételével (katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek) kiselőadást, tanulmányt,
irodalomajánlást, bibliográfiát összeállítani. A megszerzett információkat legyen képes
elemezni, rendszerezni és róluk írásban vagy szóban beszámolni. Ismerje a szellemi munka
technikájának etikai normáit (idézetek, hivatkozások, utalások, forrásmegjelölés). Iskolában
szerzett ismereteit, tanulási-önművelési kultúráját rendszeresen bővítse iskolán kívüli
információszerzési csatornák útján (könyvtár, médiák, művelődési, művészeti, tudományos
intézmények). Gyűjtse össze könyvtári dokumentumok felhasználásával alkotói életutak
legjellemzőbb állomásait. Tudja használni különböző dokumentumok tájékoztató apparátusait
(mutatók, tartalomjegyzék, képek, fejezetcímek).
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Időtervek, órakeretek tervezése

Könyvtárpedagógiai órák tartása
A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő szaktanári
egyeztetéssel – a könyvtáros feladata. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának
megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtárostanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári
rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a saját
műveltségterület alapvető dokumentumai és tájékoztató eszközei).
A könyvtárhasználat módjai:
helyben használat, kölcsönzés, csoportos használat.

Helyben használat
A helyben használat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi feltételeit az
iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja.
Szakmai segítséget kell adni:
az információhordozók közötti eligazodásban, az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában, technikai eszközök használatában.
A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell
rögzíteni.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:


az olvasótermi kézikönyvtári állományrész,



folyóiratok, tanügyi dokumentumok.


A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
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Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A dokumentumok kikölcsönzése a Szirén integrált könyvtári program legfrissebb verziója
segítségével történik. A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók
személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
időtartamra Külön engedéllyel, például versenyre való készülés esetén több dokumentum is
kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal
meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok
kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő
dokumentumok előjegyezhetők.
A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem ideje alatt a kölcsönzés nem
vehető igénybe.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a
kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell
szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy

tananyagrészhez

a

szükséges

mennyiségű

dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Ingyenesen kapott tankönyvek kölcsönzési határideje: az az időpont, ameddig a tanuló az adott
tantárgyat tanulja.
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos
szabályokat a könyvtári SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az
olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel
pótolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje mindig az adott tanév rendjéhez igazodik, minden napos nyitva
tartást biztosítva.
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Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a
szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat
tarthatnak.
A könyvtáros tanároknak szakmai segítséget kell adniuk a szakórák, foglalkozások
megtartásához. A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári
nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. A könyvtár helyiségei órarendszerű
tanítás vagy/és értekezlet számára csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe, mert
akadályozzák a könyvtár működését.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai
Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a tanítástanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Az információs szolgáltatás alapja:
a gyűjtemény dokumentumai, a könyvtár adatbázisa, más könyvtárak adatbázisa.
Szakirodalmi témafigyelés
A könyvtárostanárok szakirodalmi témafigyelést

vállalhatnak

a

szaktanári,

tanulói

pályamunkák, nevelőtestületi értekezletek, szakmai konferenciák előkészítéséhez.

Ajánló bibliográfiák készítése
Tantárgyakhoz,

szakköri

témákhoz

készülhetnek

ajánló

bibliográfiák

szaktanároknak/tanulóknak a könyvtári állomány alapján. A forrásanyagok értékelés,
kiválasztása mindig a pedagógiai program oktatási-nevelési céljainak függvényében történnek.
Irodalomkutatás Internet-használat Letétek telepítése:
A könyvtár letéti állományt helyezhet el az osztálytermekben. Az állományrészt a szaktanárok
és a könyvtáros tanár folyamatosan fejlesztik. A letéti állomány nem kölcsönözhető. A
könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást vezet a könyvtár.
A könyvtári házirend
A könyvtári házirendet minden könyvtárhasználó részére rendelkezésre kell bocsátani. A
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házirendnek tartalmaznia kell:
a könyvtár használatára jogosultak körét, a használat módjait és feltételeit,
a kölcsönzési előírásokat, a nyitva tartás idejét,
az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket.
A könyvtár használóinak köre
A könyvtár minden helyiségét, technikai felszerelését, állományát nyitvatartási időben iskolánk
minden tanulója és dolgozója díjmentesen használhatják.
Könyvtárközi kölcsönzés esetén a használói kör bővülhet.
A használat módjai és feltételei
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári
állományrész, a folyóiratok, a letéti állományrész.
A csak helyben használható dokumentumok fénymásolásra, tanítási órákra kikölcsönözhetők.
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanárok tudtával és beleegyezésével
lehet kivinni.
Kérhetik a könyvtáros tanárok tájékoztató segítségét.
Kölcsönzési előírások
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
Egyidejűleg 3 db dokumentum kölcsönözhető 4 hétre. Összesen egy tanulónál legfeljebb 5
dokumentum lehet. Indokolt esetben (versenyek) a mennyiség és az időtartam változhat.
Nevelők esetében a kölcsönzési idő legfeljebb egy tanítási év.
A kölcsönözhető dokumentumok előjegyezhetők.
A tanév végén a kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell hozni.
Nyitvatartási idő
A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart.
A nyitvatartási idő alatt mind a helyben használat, mind a kölcsönzés lehetséges.
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Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések
A könyvtárban étkezni nem szabad.
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot meg kell téríteni. Meg kell tartani a
könyvtár rendjét és tisztaságát.
Nem szabad zavarni egymás munkáját beszélgetéssel, telefonálással.
Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek

A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a
tanítás-tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik:


Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.



Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.



Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia).



Nemzeti alaptanterv.



Az elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv.



A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök.

A könyvtár használatra nevelés tantárgy -metodikai megalapozása

A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási,
önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt. A műveltséganyag – jellegéből adódóan


elsősorban spirális, másodsorban lineáris elrendezésű.



A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők:



önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés,



változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék),



eszköztudás,

gyakorlati

technikák

elsajátítása

(könyvtárhasználat,

szaktárgyi

ismeretszerzés),


egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási ütem, tananyag,
változatos munkaformák),



életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció, játék).
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A könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelési szokások fejlesztése csak akkor
lehet eredményes, ha az iskola valamennyi pedagógusa egy közösen vállalt pedagógiai
program keretében végzi feladatát, mert csak az együttműködés eredményezheti a hatékony
könyvtári eszköztárra és információs bázisra épülő fejlett pedagógiai-módszertani kultúra
kialakulását és az igényes tantárgyi integráció létrejöttét.

Könyvtárunk szervezeti és működési szabályzata határozza meg a könyvtár működésének
i.és igénybevételének szabályait, melyet az iskolai SZMSZ melléklete tartalmazza.

XXIII. TOVÁBBI ELVEINK
Hitoktatásunk biztosítja a keresztényi gondolkodás jelenlétét. A keresztény nevelésnek abban
kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen az
igazi értékek iránt. Felülemelkedjenek a középszerűségen, és egyre jobban elkötelezzék
magukat az egyházon belül az Isten és az ember szolgálatára.
Iskolánk továbbra is az alábbi nevelő jellegekre épít a nevelő oktató munkájában


A keresztény értékrend megszilárdítása



A nevelő jelleg dominanciája



A nemzeti értékeket szolgálata



A nemzeti és egyházi hagyományok ápolása.

XXIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Legitimációs záradék
A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület
felülvizsgálta és módosította: 2020. április 30-án.
Jelen Pedagógiai Program az intézmény fenntartójának, az Szeged Csanádi EgyházmegyeSzent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság jóváhagyásával lép hatályba, és a jóváhagyást követő
tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be.
Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
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Az intézmény Pedagógiai Programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg:


az iskola fenntartójánál



az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyetteseknél



az iskola irattárában



az iskola könyvtárában



az iskola tanári szobájában

Az intézmény Pedagógiai Programjának egy példányát az iskola könyvtárában helyezzük el,
ahol azt a szülők és a tanulók helyben olvasással, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon
megtekinthetik.
A Pedagógiai Programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.

A pedagógus a szülők részére szülői értekezlet keretében, a tanulók részére osztályfőnöki órán
ad tájékoztatást a Pedagógiai Programról.
A szülők a megelőző tanév végén a honlapon, illetve az osztályfőnököktől tájékoztatást kapnak
azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más
felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.
Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről,
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások
csökkentéséhez.
Hódmezővásárhely, 2020. április 30.

Juhászné Wolf Edit
Intézményvezető
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Ratifikációs záradék
Jegyzőkönyv

A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a
nevelőtestület …… év ………….….. hó ……….napján............................ %
elfogadta.
Pedagógusok:

1.

Balogh Edina

20

Kovács Mónika

2.

Bánvölgyiné Dezső Nóra

21.

Kendiné Kiss Ilona

3.

Beke Anikó

22.

Kovács Anikó

4.

Bodrogi Klára

23.

Korsósné Bang Beáta Judit

5.

Bokor János

24.

Kovácsné Mónus Renáta

6.

Csányi Róbert

25.

Máté Gergő

7.

Borsiné Hernádi Márta

26.

Móriczné Kerek Annamária

8.

Csikósné Váradi Andrea

27.

Muladiné Somogyi Teréz

9.

Hézső Magdolna

28.

Papp László

10.

Ráczné Keresztes Dóra

29

Szántóné Tari Éva

11.

Daridáné Papp Erika

30.

Petrik Szilvia

12.

Dezső Ágnes

31.

Palásti Andrea

13.

Rébék-Kováts Zsuzsa

32.

Surányi Edit

14.

Máté –Hadár Zsuzsa

33.

Szabó Márta Kata

15.

Kenéz Marcell

34.

Tótokné Munkácsi Éva

16.

Bencsikné Tölgyesi Tünde

35.

Török Ágnes Andrea

17.

Szuromi Viktória

36.

Varró Krisztina

18.

Juhászné Wolf Edit

37.

Nagyné Farkas Enikő

19.

Karaszné Gregus Judit
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Jegyzőkönyv

A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a szülői
szervezet véleményezte.

Hódmezővásárhely,……… év …..………. hónap ……. nap

……………………………..
Szülői közösség képviselője
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