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Mellékletek
1. számú melléklet

Helyi tanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

2. számú melléklet

Helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára

3. számú melléklet

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók számára

4. számú melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
5. számú melléklet – Kerettantervek az általános iskola 5-8. évfolyamára
6. számú melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
- Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
- Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam
–
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Bevezető

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)

A Pedagógiai Programunkat és Helyi Tantervünket a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgoztuk, kiegészítettük.

Az átdolgozást meghatározó jogszabályok:
1. Az intézmény Alapító okirata
2. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
3. 20./2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
4. 5/2020 (I. 31) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (IV.4) kormányrendelet módosításáról.
5. Nevelőtestületi határozatok
Az iskolát közvetlenül és közvetetten használók véleményeit, javaslatait is beépítettük a Pedagógiai Programunkba és Helyi Tantervünkbe.
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1. Az iskola bemutatása
1.1 Az iskola arculata
Hagyományok
Intézményünkben kialakult a rendezvények, hagyományok rendszere, amelyeket a tanulók,
szülők, a falu lakossága igényel, számon tart és tevékenyen támogat.
Az alsó tagozatban jól működő ének-zene tantárgyat emelt óraszámban tanuló osztályok és az
énekkar szereplése az iskolai és községi ünnepeket, megemlékezéseket ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé teszi. Hagyománnyá vált év végén a zenei osztályok hangversenye, amin a falu
apraja-nagyja részt vesz.
Mély gyökerei vannak a néphagyományok ápolásának, melyhez a faluban működő asszonykórus és Nefelejcs együttes is hozzájárul.
Kellemes, közösségformáló szórakozást nyújtanak az iskolai és osztályszinten megrendezett
mikulás napi, karácsonyi, farsangi mulatságok, ünnepek, iskolai táborok. Segítik az oktatást az
egészségvédelmi, pályaválasztási, prevenciós, közlekedésbiztonsági és ország ismereti projektnapok, múzeumpedagógiai, drámapedagógiai foglalkozások és országház látogatások.
Évente egyszer Könyves napot szervezünk. Minden tanévben évfolyamonként megrendezésre
kerülnek a tantárgyi vetélkedők, rendszeresen szervezünk sportversenyeket. Alsó tagozaton
mesemondó, versmondó, ének, rajz, helyesírás, matematika, a felső tagozaton versmondó,
Kazinczy-szép magyar beszéd –és kiejtési, idegen nyelvi, logikai, ének, diákolimpiai versenyek, mely minden évfolyam tanulóit lázba hozzák. Törekszünk a versenyek számának bővítésére, illetve bekapcsolódunk a megyei, országos járási versenyek fordulóiba. Május közepén
megrendezzük a „Föld napját”. Évente rendezünk egészségnapot, és hulladékgyűjtést.
A nyári táborozás a szünidő leginkább várt eseménye. Az utóbbi időben anyagi okok miatt
egyre kevesebb a jelentkező, ezért sikeres pályázatokkal tudjuk a gyerekeket táboroztatni.

1.2 Az iskola képzési rendje
Iskolánk egy átlagos feltételekkel működő 8 osztályos intézmény, ahol évfolyamonként általában 3 osztály működik. Integráltan és külön csoportban is tanulhatnak a sajátos nevelési
igényű gyerekek. Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek szociális integrációban, külön csoportban is tanulhatnak, szakértői vélemény alapján, maximum 3 évfolyamon történő összevonásban.
Az alsó és felső tagozat két, egymástól kb. 1 km távolságra működő épületben dolgozik.
Alapvetően két fontos pedagógiai szakaszt különítünk el. 1-4. osztály az alsó tagozat és 5-8.
osztály a felső tagozat.
Egyszerre és egyforma ambíciókkal kell foglalkoznunk a lemaradókkal és a jó képességű tanulókkal, a hátránykezelés és felzárkóztatás mellett a tehetséggondozással és a tehetségmentéssel is.
Iskolánk nem egész napos iskola, de a szülői igényeknek megfelelően mindenki számára biztosítjuk az egész napos iskolai nevelést, oktatást.
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2007. szeptember 1-jétől a Versegi iskola a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola tagiskolájaként működik. 2013. szeptember 1-jétől Versegen a működtetést és a fenntartást a KLIK
látta el. Kartalon fenntartó a KLIK, működtető a Nagyközségi Önkormányzat volt. 2017. január
1-jétől működtetőnk és fenntartónk a Dunakeszi Tankerületi Központ.
A két iskola szakmai munkaközösségei segítik egymás munkáját. Kapcsolatban állnak egymással az azonos évfolyamon tanító pedagógusok. Egyeztetik a számonkéréseket, felméréseket. Versegen és Kartalon dolgozó kollégáink részt vesznek az egymás álltal szervezett
továbbképzéseken, szakmai napokon, versenyeken.
A két iskola együttműködése előrelépést jelent a kartali és versegi diákok részére az ellátottság és az oktató-nevelő munka színvonalának tekintetében.
Az alsó tagozaton évfolyamonként egy énekes osztályban heti egy óra énekkart/furulya
szakkört biztosítunk az ének – zene tantárgy mellé. A 2020/2021-es tanévtől az angol nyelv heti
1 órás oktatásához a 3. évfolyamon órarendbe épített plusz 1 tanóra választását tettük lehetővé.
Érdeklődés szerint szervezünk a különböző korosztályú és évfolyamú tanulók részére szakköröket. A programok a tanórán kívüli gazdag műveltségi anyagot kínálják képességfejlesztésre,
tehetséggondozásra, a személyiség gazdagítására, a szociális kapcsolatok bővítésére.
Az alsó tagozaton általában magyar, matematika, természetismeret, ének, és sport szakköröket
indítunk. Lehetőség van kerékpáros természetjárásra. A felső tagozaton folytatódik az alsó
tagozaton elkezdett jól működő csoportok munkája. Mindezek kibővülnek számítástechnikával, rajzzal, angollal, és a középiskolai előkészítőkkel.
Nívócsoportos oktatás
Iskolánkban az 5-8. évfolyamon a matematika, a magyar nyelv és irodalom és az angol nyelv
tanítását nívó- cso- portos oktatásban végezzük. Ezekből a tantárgyakból a tanulók nem
hagyományos osztályke- retben, hanem közel azonos képességű tanulókból létrehozott
csoportokban tanulnak. Az angol nyelv nívócsoportos oktatását a 4. évfolyamon, a matematika,
a magyar nyelv és irodalom nívócsoportos oktatását az 5. évfolyamon kezdjük.
Törekszünk arra, hogy a csoportok száma az 4. évfolyamtól eggyel több legyen, a mindenkori
osztályok számánál. Megvalósíthatósága a tantárgyfelosztástól és a szakos ellátottságtól függ.
A csoportba való sorolás szempontjai:
 a 3. évfolyam év végi felmérései százalékos eredményének átlaga angol, matematika, magyar irodalom, magyar nyelv tantárgyakból
 a 4. évfolyamban az angol szintfelmérő félévi és év végi százalékos eredménye és
a matematika, magyar nyelv, magyar irodalom félévi és év végi felmérésének százalékos eredménye, és a tanuló félévi és év végi tanulmányi osztályzatának átlaga
angol, matematika, magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak alapján
 az 5. évfolyamtól az angol, magyar, matematika szintfelmérő félévi és év végi százalékos eredménye és a tanuló félévi és év végi tanulmányi osztályzatának átlaga
angol, matematika, magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak alapján.
A tananyag feldolgozása azonos helyi tanterv és tanmenetek szerint történik, a feldolgozás
mélysége a tanulócsoport szintjéhez igazodik.
A csoportok átjárhatósága félévkor és év végén is biztosított. Az átjárhatóság az eredmények
változásától függ, melyről a szülőket írásban tájékoztatjuk.
A nívócsoportos oktatás előnyei:
A csoportok kialakítását képességek szerint végezzük, ezért a tanulók egymáshoz való viszonyulása toleránsabb; a gyengébb csoportokban tanulóknak nincs állandó sikertelenség érzése;
a csoportokon belül van húzóerő.
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A pedagógus részéről nagyobb lehetőség nyílik a személyiségfejlesztésre, az önállóságra, a
reális önismeret és önértékelés kialakítására. Lehetőséget biztosít a tanulóknak az önálló tanulásra, a pontosságra, a kötelességtudatra, a felelősségvállalásra, a gondolataik pontos szóbeli és
írásbeli kifejezésére. Nagyobb sikerélményhez juttatja őket, személyiségüket fejleszti, önbizalmukat növeli. A hátrányok leküzdését nagyban segíti. Az ismeretek elsajátításához, sikerélményekhez kötődő belső motivációt támogatja.
Szerepet játszik a matematika tantárgy, az olvasás megszerettetésében, a szókincs fejlesztésében. A jobb képességű tanulóknál a vitakészséget, a versenyekre való felkészítést, a tananyagon túlmutató feladatok megoldását segíti.
Ének-zene oktatása az 1-4. évfolyamon
Az ének-zene oktatása biztosítja az alsó tagozatban a tanulók számára az értő, alkotó zenei
tevékenységet. A zenei anyanyelv elsajátítása, az aktív éneklés, a zeneművek pozitív hatása
motiváló tényezőként hat a gyermekek érzelmi nevelésében. Az alkotás örömét nyújtja, s mint
ilyen, a személyiségformálás nélkülözhetetlen eszköze.
A különböző iskolai és községi ünnepségeken való szereplések alkalmával, sikerélményhez
juttatja a tanulókat, magabiztosságot ad. Az önmegvalósítás fő része.
Az óvodás gyerekeket meghallgatjuk, és az intonálási biztonságot, ritmikus képességét figyelembe véve javasoljuk abba az osztályba, ahol az ének-zene tantárgy kiemelt fontossággal bír,
akiknek lehetőségük nyílik órarendbe épített énekkaros, tánc és furulyafoglalkozásokra.
A 3-4. évfolyamos osztályokból énekkar, s ugyanebből az évfolyamból furulyacsoportunk is
működik. Mindkét forma a tanórán kívüli tehetséggondozást, a rendezvényekre való felkészülést szolgálja.
Sajátos nevelési igényű gyerekek
A tanköteles korban lévő óvodás gyerekeknél iskolaérettségi vizsgálatot végez az óvónő, a
gyermekorvos. A problémás eseteket az 1. sz. Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság elé
irányítják. Akinél megállapítást nyer, hogy a bio-pszicho-szociális károsító tényezők következtében fejlődésmenetük, személyiségszerkezetük eltér a normálistól, személyiségfejlesztésük normálpedagógiai eljárással és annak eszközrendszerével optimálisan nem oldható meg, de
a fejlesztés lehetőségei még adottak, azok a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tantervvel működő osztályában, vagy integráltan tanulnak. Maximum 3 évfolyamon történő öszszevonással tanítjuk őket. Nemcsak a tananyag elsajátítása a cél, hanem a személyiség fejlesztése, a részképességek korrekciója is feladatunk.
A szükséges vizsgálati eredmények birtokában néhány hónap, vagy év fejlesztőmunkája
eredményeképpen, a gyermek felzárkózhat. A sajátos nevelési igényű gyerekek pályaválasztásának is egyik legjelentősebb tényezője a gyógypedagógiai nevelés. Ennek megfelelően továbbtanulásuknál is figyelembe vesszük a tanulók adottságait, képességeit.
Logopédia, pszichológia
A feladatot az aszódi pedagógiai szakszolgálat logopédusa, és egy félállású pszichológus látja
el. Az SNI gyerekek ellátását utazó gyógypedagógusi hálózat segítségével tudjuk megoldani.
A szakemberek helyben foglalkoznak a gyerekekkel.
Fejlesztő pedagógia
Azoknak a gyerekeknek, akik a vizsgálati eredményük alapján fokozott fejlesztésre szorulnak,
fejlesztő pedagógiai órákat szervezünk. Két fejlesztő pedagógus végzi ezt a munkát. A tanulási zavarok hátterében legtöbbször perceptuális és perceptuo-motoros funkciók zavara, hiányos
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működése áll. Hatékony beavatkozás hiányában a tanulók lemaradnak a tanulásban, az iskolai
követelményeknek nehezen tudnak megfelelni, és magatartási gondjaik sem változnak.
A fejlesztő foglalkozás feladata:
 részképességek fejlesztése,
 funkciózavarok korrigálása,
 sikerélmény biztosítása,
 az önmagukhoz viszonyított fejlődésük elősegítése,
 kis csoportokban fokozott odafigyelés.
A korrekciós fejlesztés a tanórákkal párhuzamosan, és a tanórák után is történik, maximum 45 fős csoportokban. A fejlesztés eredményeképpen a tanulók képesek a minimum követelmények teljesítésére.
Egész napos iskolai nevelés, oktatás
Az “iskolaotthonos” foglalkozásokat a 2013-2014-es tanévtől az egész napos iskolai oktatás
váltja fel a felmenő-kivezető rendszerű alkalmazás elve szerint.
Az egész napos iskolai oktatás lényege, hogy a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg, és a jogszabályban meghatározottak szerint működtetjük.
Az egész napos iskolai nevelés-oktatást csak az alsó tagozaton szervezünk és minden évfolyamon egy délelőttös osztály indításával gondoskodunk azoknak a tanulóknak az ellátásáról,
akik nem kívánják ezt az ellátást igénybe venni.
 Az egész napos iskolai oktatás keretein belül lehetővé tesszük mind a felzárkóztatást,
mind a tehetséggondozást, így támogatjuk a képesség fejlesztés hatékony pedagógiai
eljárásait. A kötelező tanórai foglalkozásokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a testmozgásra és az önálló tanulásra.
 Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében biztosítjuk:
a) Segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez
b) A tananyag megértéshez és elsajátításához támogatást nyújtunk azon tanulók részére, akik tanulási nehézséggel, tananyag értelmezési problémával küzdenek.
c) Ellátjuk a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat.
Napközi és tanulószoba
Iskolánkban az egész napos foglalkoztatás szervezeti keretein belül napközi, és tanulószoba
működik. Az osztályonkénti és az évfolyamonkénti vagy összevontan szervezett napközis
foglalkoztatás célját meghatározza, hogy az iskolai nevelés gyakorlatában a gyerekek életkori
sajátosságaihoz, életritmusához igazodunk.
Az iskola feladata a tanulók alapképességeinek – elsősorban kommunikációs és gondolkodó
képességüknek – fejlesztése, illetve a hátrányok kompenzálása. Növelni kell feladattudatukat,
kötelességérzetüket, tudatossá kell tenni időbeosztásukat, és fejleszteni kell olyan alapképességeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy képesek legyenek a rendszeres és
önálló tanulásra. Mindez elképzelhetetlen rendezett, egészséges környezet, meleg, derűs,
harmonikus légkör, kellő türelem és fokozatosság nélkül, ahol a különböző tanulói tevékenységek egységes rendszerbe ötvöződnek, és célszerűen változnak a kötelező, a választható foglalkozások az önálló tanulással és a szabadidős tevékenységgel. A napközis osztályokban tanító nevelők mindennapi testnevelést, szabadidős tevékenységet is irányítanak.
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Hagyományos napközis foglalkozást iskolánkban 1-4. és 5-8. évfolyamokon szervezünk. A
csoportok összetételénél a homogén csopor- tok kialakítására törekszünk. A csoportvezető
nevelő vezeti a délutáni foglalkozásokat. Köz- tes ember a szülő és a délelőtt tanító kollégák
között. A tanulók tanítási órák utáni foglalkoz- tatásáról gondoskodik, az iskola nevelési
célkitűzéseinek megfelelően, szabadidős és tanulási foglalkozásokat vezet. A felső tagozatos
gyerekek részére tanulószobai foglalkozásokat is szervezünk. Célunk a hátrányos helyzetű,
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek segítése a tanórákra való felkészülésben. Célkitűzésünk
az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a kulturált étkezési szokások kialakítása, az önálló
tanulási képességek fejlesztése, az egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kialakítása.

1.3 Az iskola alaptevékenysége
A szakmai Alapdokumentumtban leírt tevékenységek lehetővé teszik egy sokirányú,
differenciált iskolai program megvalósítását.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a köznevelési törvényben meghatározott 6-16
éves korú gyerekek iskolai oktatása és nevelése és a sajátos nevelésű igényű gyerekek képzése,
egész napos oktatás.
A felső tagozaton napközis és tanulószobai foglalkozást is szervezünk.
Délutáni foglalkozásokkal biztosítjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.
A 2010/11-es tanévtől fokozatosan bevezettük a nívó csoportos oktatást a felső tagozaton és a
4. évfolyamon.

1.4 Az iskola környezete
A település első iskolája 1858-ban közadakozásból épült a Baross u. 103. szám alatt. Ez a Szent
Imre Iskola 1868-ig szükség szerint a templomot is helyettesítette. A második iskolánk 1881ben épült a Felszabadulás u. 24. sz. alatt, a „Kisköz” sarkán.
1909-ben építették fel a harmadik Szent István iskolát. Ez időben a tanulólétszám 270 fő körüli volt és 4 pedagógus tanított. 1929. szeptember 1-jén kezdődött a tanítás az új három tantermes „MÁRIA” iskolában. Ez a negyedik iskolaépület (Baross u. 115.). Korszerűsítések,
renoválások eredményeként 3 alsó tagozatos osztályunk tanult benne. Sajnos az Önkormányzat 2012. január 1-jétől ebbe az épületbe helyezte át a könyvtárat. E miatt az osztályok számától függően egy-egy osztály a könyvtár épületében kap tantermet.
A háború után 1945 áprilisában indult meg a tanítás. A 8 osztályos iskolában 560 tanuló 6
tanteremben tanulhatott. 1948. június 18-án államosították az iskolát. 1953. szeptember 1-jére
elkészült az ötödik épü- let – típusterv alapján – a mostani alsó tagozatosok fő épülete.
A bekötőút mellett szolgálati lakás épült hozzá. A tanulólétszám folyamatosan emelkedett.
1955/56-os tanévben 670 tanulót 17 osztályban 21 nevelő tanított. 1961/62-es tanévben 850
tanulót 21 osztályban 26 pedagógus tanított. Ezért 1963/64-ben még 4 tanterem épült ehhez az
iskolához. 1968-ig mind a négy meglévő épületben tanítottunk, azonban ezt is kinőttük, ezért
1969-ben az Iskola téren elkezdődött a mai felső tagozatos iskola építése. Ez a falu 6. iskolaépülete. Sok-sok társadalmi munkával, Sőregi János tanácselnök fáradhatatlan, céltudatos
ügyintézésével 11 millió Ft-ból létesült, és 1971 októberében volt az ünnepélyes átadás.
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Falunk Pest megyében, Budapest vonzáskörzetében található, a főváros közelsége meghatározó. Lélekszáma megközelíti a 6.000 főt. A lakosság többsége kartali születésű, de egyre többen érkeznek a környező falvakból, és egyre többen költöznek ki a fővárosból.
Korábban a faluban élők többsége a mezőgazdaságban tevékenykedett, napjainkban a helyzet
megváltozott. Mivel ipar és egyéb húzó ágazat nem települt ide és a helyi munkavállalás lehetősége korlátozott, ezért a szülők nagy része (gyakran mindkettő) Budapestre jár dolgozni.
Másrészt egyre több szülő veszíti el a munkahelyét, válik munkanélkülivé, s nem tudja (időnként nem is akarja) ellátni a gyerek nevelésével járó feladatokat. Ezekben a családokban rossz
példát kap a gyerek (érzelmi, értelmi, akarati tényezők, munkához való rossz hozzáállás).
Az előbbi dolgokból következően kevés a lehetőség és az igény is a szabadidő kulturált eltöltésére. A szülők mindennek a megoldását az iskolától várják. A szülők többsége lehetőségeihez képest sok időt, energiát fordít gyermeke nevelésére, s ez egyaránt megmutatkozik a
gyermek neveltségi szintjében és a tanulmányi eredményében. A gyerekek közötti különbség
azonban egyre nő. Ez sajnos egyre korábban érezteti hatását. A lényegesen eltérő szociális,
kulturális környezetből érkező gyerekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos igényeknek,
elvárásoknak sok nehézség árán tudunk megfelelni.
Felmérést készítettünk a szülői elvárásokról, amelyben egyaránt megfogalmazódik a nehezen
haladó gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása és a jó képességű gyerekek tehetséggondozása.
Leginkább a magyar, matematika, számítástechnika, angol nyelv, és ének tantárgy oktatását
tartják fontosnak a szülők. Az elvárásokban megfogalmazódik a különböző sportolási lehetőségek biztosítása a tanulóknak.
Az alsó tagozatban jól működnek az énekes és kézilabdás osztályok. Felsőben ennek nincs
folytatása. Figyelembe véve, hogy a továbbtanulás szempontjából nem egy lényeges
tantárgyról van szó, de a gyerekek esztétikai, érzelmi nevelésében, személyiségfejlesztésében
fontos szerepet tölt be, az alsó tagozatos gyerekek szülei nagyobb hangsúlyt helyeznek rá,
mint a felső tagozatos gyerekek szülei, akik a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyak
oktatását helyezik előtérbe.

1.5 Az iskola tanulói közössége
Az elmúlt 6 év statisztikai adatai szerint iskolánkban a következőképpen alakult a tanulócsoportok és a gyermekek száma.
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Gyermekek létszáma
Tanulócsoportok száma

497
25

505
26

511
26

498
24

504
25

497
22

A következő években is létszámtól függően évfolyamonként 3 osztály indítását tervezzük.
A tanulmányi eredmények vizsgálata tekintetében megállapítható még, hogy alsó tagozaton
jobb az átlag. A felső tagozaton a kitűnők száma évfolyamról évfolyamra haladva előre csökken. A tantárgyi követelmények évről-évre nőnek, aminek nem minden jó képességű gyerek
tud eleget tenni olyan szinten, hogy kitűnő legyen.
Iskolánkban a gyerekek neveltségi szintje átlagos. Az alsó és felső tagozaton is hangsúlyt fektetünk a helyes magatartásformák kialakítására. Az évek előre haladásával ezek a magatartás14
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formák nem mindig válnak belsővé, az életkori sajátosságok, a társadalom negatív hatásai
érezhetők. A fegyelmi eljárást, súlyos büntetést maguk után vonó cselekmények szerencsére
alig fordulnak elő. Gyakoribbak viszont a gondatlan károkozások, rongálások. A közvagyon
megóvásának, a közvetlen környezet szebbé tételének, tisztán tartásának igénye sokakban
kialakulatlan.
Számos tanuló nem tartja be az alapvető illem- és higiéniai szabályokat (felnőttek iránti tisztelet kimutatása, köszönés, viselkedés tömegközlekedési eszközön, kulturált beszéd, udvariasság, higiéniás szabályok betartása, késsel és villával való étkezés). Megkérdőjelezhető ezeknek a szabályoknak az otthonról hozott ismerete.
Lassan növekszik azoknak a száma, akik szeretnek olvasni. Az olvasás hiánya kedvezőtlenül
hat a beszédkész- ségre, a tananyag elsajátítására.
A sport és a mozgás iránti érdeklődés is csökken. A versenysportban az eredmények, sikerek
eléréséhez jobb fizikai állóképességre, több erőfeszítésre, rendszeresebb edzésre lenne szükség.

1.6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere
Az együttműködés célja a nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, hatékonyabbá
tétele. A nevelés-oktatás hatékonyságának növelése, kibővítése, olyan plusz szolgáltatások
biztosítása tanulóink számára, amely a személyiségük fejlődése szempontjából pozitívan
meghatározó. Mindezek érdekében együttműködünk a helyi intézményekkel, szervezetekkel,
szülőkkel és a környező települések iskoláival.
2017. január 1-jétől iskolánk fenntartója, működtetője a Dunakeszi Tankerületi központ. Jogi
helyzetünkből adódóan– napi kapcsolatban állunk velük, a Kartali Közös Önkormányzati
hivatallal és a polgármesterrel. Jó kapcsolatot ápolunk a Versegi Önkormányzattal is.
Partnereink: Kartali Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Intézményi Tanács, Karitasz,
Egyházak, Járási Gyámhivatal, környező középiskolák, helyi vállalkozások, cégek.
Az intézmény működéséhez, fenntartásához a szűk anyagi körülményekhez képest segítséget
kapunk. Az iskolai rendezvényekre, rendszeresen meghívjuk tankerületünk és
önkormányzatunk vezetőit, időnként a képviselőtestület tagjait.
Az iskola könyvállománya nagyon szegényes, viszont a falunak közel 26.000 kötetes könyvtára van. Így pedagógusaink, tanulóink rendszeresen igénybe veszik a könyvtár szolgáltatásait. Nemcsak könyvkölcsönzés folyik, hanem rendszeresen van író-olvasó találkozó, verseny,
vetélkedő. Így lehetőség nyílik az iskolán kívüli ismeretszerzésre és önművelésre.
A művelődési házban rendszeresen tartunk közös ünnepélyeket, megemlékezéseket és előadásokat. A művelődési ház vezetője színházi előadásokat, rendhagyó irodalom órákat szervez a
gyerekeknek és helyet biztosít a különböző szakkörök, csoportok működésének is.
Az iskolakezdés nehézségeit csökkenti az óvodával kialakult jó kapcsolat: kölcsönös intézménylátogatások, közös értekezletek során a követelményrendszerek összehangolása, az elvárások megfogalmazása, egyeztetése történik.
Az egyházakkal történt megállapodás alapján, a tanév során lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra. Ehhez tantermet és igény szerint más eszközt is biztosítunk. A hitoktatásra való jelentkezés önkéntes, ezt diákjaink többsége veszi igénybe.
A diákönkormányzat a tanulók érdekeit képviseli és védi sajátos szerveződési formában. A
tanulókat érintő valamennyi kérdésben állást foglal, véleményt mond. A diákönkormányzat
munkáját egy választott pedagógus és egy SZMK felelős segíti.
15
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A helyi sportegyesülettel a kapcsolat nagyrészt a labdarúgásra korlátozódik. Segítjük a tehetséges gyerekek részvételét az edzéseken, mérkőzéseken. Sikereiknek örülünk és elismerjük.
Egyéb alkalmakkor közös egyetértésben segítjük elő az egészséges életmódra nevelést, a
sportolást, a szórakozást.
A szülők közössége (SZMK) saját hatáskörében dönt szervezeti működési rendjéről. Kapcsolatot tart velük a pedagógus, az osztályfőnök, az iskola vezetése. Együttműködés főbb területei az intézményen belül a nyílt napok, fogadó órák, szülői értekezletek, intézményen kívül a
családlátogatások, kötetlen beszélgetések, iskolai, községi rendezvények, ünnepélyek.
Más települések általános és középiskoláival is együttműködünk:
Az általános iskolákkal főleg tanulmányi versenyek szervezése, rendezése, összehasonlító
statisztikák készítése, konzultációk terén. A középiskolákkal együttműködünk a továbbtanulási lehetőségek, felvételi követelmények, kölcsönös tájékoztatás terén. Rendszeresen tájékozódunk volt tanítványaink előmeneteléről.

1.7 Versegi Tagiskola
A Versegi Tagiskola földrajzi környezete, vonzáskörzete
A Versegi Tagiskola a Pest megyei Verseg községben működik, mely Pest, Nógrád és Heves
megye találkozásánál, Budapesttől kb. 50 km-re keletre a Keleti-Cserhát lábánál fekszik. Településünk lélekszáma kb. 1400 fő, a lakosság életkor szerinti megoszlása egy öregedő falu
képét mutatja. Az iskoláskorú lakosság számaránya az utóbbi években fokozatosan csökkent.
Ezt bizonyítja az alábbi táblázat adatsora. A viszonylag kis lélekszám miatt csak az 1-4. évfolyamos iskola működtetése indokolt. A gyerekek évfolyamonként önálló osztályokban tanulnak. Összevont napközis csoport is működik. Az angol és informatika, etika/hit és erkölcstan
oktatását Kartalról át- tanító pedagógusok végzik.
Tanév

Gyermek létszám

2006/2007
2012/2013
2013/2014
2017/2018
2018/2019
2019/2020

98 fő
33 fő
36 fő
37 fő
37 fő
39 fő

Tanulóink főleg helyi lakosok. Jelentős a cigány kisebbség aránya, de roma nyelvoktatás nem
folyik, mert a szülők ilyen igényt nem jeleztek.
Ebbe az iskolába járnak még a Verseghez tartozó Fenyőharaszton élő családok gyermekei is,
akiknek a napi utazását a VOLÁN Rt. napi két buszjárata teszi lehetővé. A környező településekről (Kálló, Erdőtarcsa, Aszód, Palotás, Héjhalom) is jár ide néhány olyan gyermek, akiket a
szülők a szabad iskolavá- lasztás lehetőségével élve ide írattak be.
Az intézményi környezet
A Tagiskola a település közepén helyezkedik el, nagy udvar veszi körül. A jelenlegi épületet több
építési fázisban alakították ki. Az építkezés első fázisában egy öt tantermes iskolát épí- tettek a
hatvanas évek elején. 1991-ben 3 tanteremmel bővült az épület, majd 1993-ban egy tornatermet,
annak kiegészítő helyiségeit, egy konyhát és étkezdét, valamint egy tantermet magába foglaló
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egység került átadásra. A rendelkezésre álló helyiségek: 8 tanterem, 1 számítástechnika terem,
vezetői iroda, tanári szoba, tornaterem, fiú és lányöltöző, tornaszertár, me- legítő konyha és
étkezde, szertár,szolgálati lakás (a Versegi Önkorményzat használja) konyha és étkezde (a községi
könyvtár működik benne), kazánház (a pincében), raktár. Az udvar több részre tagolódik: park,
udvar és sportudvar. A Versegi Tagintézmény épületében nyílászáró csere, külső szigetelés, a
tornaterem tetején szendvics-panel beépítése 2018-ban megtörtént.
A bútorzat és a szemléltető, oktatást segítő eszközök jelentős része elhasználódott, felújításuk,
pótlásuk, cseréjük szükséges. A NAT által meghatározott műveltségi területek új tartalmú
részekkel egészülnek ki, így az elkövetkező években az eszközök nagyobb arányú beszerzése
válik szükségessé.
Községi környezet
A tanulók családi körülményei, szociális helyzete a mai társadalmi helyzetet tükrözi. A mindennapi megélhetés és a gyermekük iskolába járatásának biztosítása a szülők nagyobbik ré- szére
jelentős terhet ró. A munkanélküliség aránya, az alacsony jövedelmek indokolják, hogy az
intézmény szociális feladatokat is ellásson, nyújtson tankönyvvásárlási lehetőséget, bizto- sítson
kedvezményes vagy ingyenes étkezést, napközis ellátást, tegyen javaslatot a szociálisan rászoruló
gyermekek önkormányzati támogatására. A szülők körében végzett írásos felmérés alapján
kívánjuk a választható tárgyakat, valamint a működtetendő szakköröket megszervezni.

2.

Pedagógiai alapelveink

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása
A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskolában és a Versegi tagintézményben tanító pedagó- gusok
mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék
érvényre juttatni.
1.

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:

a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,

a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,

a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,

diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,

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

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

2.

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

a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget
nyújt,

iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
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tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,

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

fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,

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

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

segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni és felismerni a roszszat,

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

szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:

rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,

3.




4.
-

igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint településünk érdeklődő polgárai,
ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a faluban található óvodával és közművelődési intézményekkel.

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
humánus
erkölcsös
fegyelmezett
művelt
kötelességtudó
érdeklődő, nyitott
kreatív, alkotó
becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát
képes a problémák érzékelésére és megoldására
gyakorlatias
képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében
jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban)
van elképzelése a jövőjét illetően
becsüli a tudást
öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban
ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit
képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni
tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti
képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban
a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik
ismeri, tiszteli, óvja és ápolja:
nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket
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a természet, a környezet értékeit
más népek értékeit, hagyományait

a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit
viselkedése udvarias
beszéde kulturált
társaival együttműködik
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli
képes szeretetet adni és kapni
szereti hazáját
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket
szellemileg és testileg egészséges, edzett
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes
hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

3. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza
meg viselkedésüket, magatartásukat.
Feladatok:
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi ér19
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zés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség
a megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek

Közvetett módszerek

1. Szokások kialakí- - Követelés
tását célzó, be- - Gyakoroltatás
idegző módszerek - Segítségadás
- Ellenőrzés
- Ösztönzés

- A tanulói közösség tevékenységének
megszervezése
- Közös célok kitűzése, elfogadtatása
- Hagyományok kialakítása
- Követelés
- Ellenőrzés
- Ösztönzés

2. Magatartási mo- - Elbeszélés.
dellek bemutatása, - Tények és jelenségek
bemutatása.
közvetítése.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.

- A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és csoportos
minták kiemelése a közösségi életből.

3. Tudatosítás (meg- - Magyarázat, beszélgetés.
győződés) kialakí- - A tanulók önálló elemző
munkája.
tása.

- Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról.
- Vita.
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam
végén:
 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl
az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk
helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek
 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen
 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat
 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően

3.1 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei a
kompetencia területek figyelembevételével
-

-

-

-

-

-

vegye figyelembe, hogy a 10 -12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés
útján szerzett tapasztalatokhoz
vegye figyelembe, hogy 12 – 14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás
az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált fejlesztése
a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a
társadalomba való majdani beilleszkedésre
alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására
magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó
képességét, készségét és a kreativitását
a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének, a
megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének kialakításával
tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését
segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak
elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni
a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, közéleti- és szabadidős tevékenységek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati és testi,
a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi,
politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze
fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek
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a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját
a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét
jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság
a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon
a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja
a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága
a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek
számára elérhetővé váljon
az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához
alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét
ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit
legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben
személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, kreatív
alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási módszereket

3.2 A pedagógusok, az osztályfőnökök helyi intézményi feladatai és megvalósításának szabályai
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A tanulók jelentős fejlődésbeli különbségének kezelése a körülettük lévő világ jelenségeinek
tapasztalatok útján való értékelésével.
A tanórán kívüli környezetben történő nevelési lehetőségek kihasználása (napközi, erdei iskola, kirándulás, pályázati programok).
Fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra való szocializálás a foglalkozások során.
Stressz és feszültségoldás technikáinak elsajáttítatása a mindennapokban.
-

-

a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon
a tanítás nem más, mint tananyag, az ismeretek átadása a tanulók tanulásának szervezése:
tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó
szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen
alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd)
a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a
felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását
alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Stressz és feszültségoldás technikáinak lehetőségeinek használata, konfliktuskezelés a mindennapokban.
Az iskolai élet minden területén a motiváció, a differenciálás és a motoros fejlesztés lehetőségeinek megteremtése.
A belépő első idegen nyelv oktatása olyan megalapozottsággal történjen, amely hozzásegíti a
tanulókat a későbbiekben a B1 szint eléréséhez.
Az egészségtudatos életmódra, életvezetésre való szocializálás minden foglalkozásban helyet
kap.
-

-

-

támogassa az egyéni képességek kibontakozását
az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit
a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben
működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában
törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak
tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket
erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat
a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az elfogadó, megértő attitűdöt mutatjuk be és alkalmazzuk minden iskolai foglalkozáson és
minden helyzetben. A velünk élő nemzetiségek, vallási, nyelvi etnikumok különös jelentősége, a tolerancia fontossága.
Hozzájárulunk az egészséges életvitel kialakításához, a biológia – egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű oktatásával. Ennek érdekében dolgozunk az intézményi komplex mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal.
A lelki egészség fejlesztése érdekében stressz és feszültségoldó programokat szervezünk.
Az egészséges nemzeti öntudat fejlesztése közösségi programokkal.
-

-

fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek
az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját
olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét
tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit;
tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban
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A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A XX. századi diktatúrák jellemzőit, a bűntetteket tárgyilagosan megismertetjük az életkori
sajátosságokhoz igazítva.
Közvetítjük az alapvető emberi jogi ismereteket, ezen belül az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás
és Alapvetés részeinek megismerése a tanulók által értelmezhető formában. Felelős demokratikus állampolgárrá szeretnénk nevelni tanulóinkat.
Természettudományos gondolkodás komplex fejlesztése.
- a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra
- vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt
- erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más
népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére
- fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan
gondolkodni és lokálisan cselekedni”
- felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét
-

a test és a lélek harmonikus fejlesztése
a szocializáció folyamatainak elősegítése
az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése
a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása
a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről
adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infó-kommunikációs technikákat

3.3 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai
1–8. évfolyam
- fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe
- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait
- az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére
- 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 modul 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
az egész napos iskolai nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét
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a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a
közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e
körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg
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 kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel
összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával
az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a
differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének
egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre
szóló, fejlesztő értékelés
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat
növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés,
kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek
iránti igényükre
heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés,
a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét
az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő
a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán
élethelyzetekben is érvényesítik
az iskolában folyó nevelő – oktató munka mé egész napos iskolai oktatás rési, ellenőrzési,
értékelési és minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak
megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket
alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket

3.4 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei
-

minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi
céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat
a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele
személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására,
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása
a mentális képességek céltudatos fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, gyakoroltatásával
az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül
megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére
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kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert
a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve
választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált
mérőeszközöket alkalmazunk
nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére,
kezelésére
a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük

A nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:
- a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere,
meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló
-

a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás,
követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek, gyakorlás

a magatartásra ható módszerek:
- ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret (pl: szóbeli dicséret
nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken
(tanévzáró ünnepély, ballagás…); írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - intézményvezetői dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba),
oklevél, kitün- tetés, alapítványi fenntartói, országos szintű elismerések; - osztályozás; jutalmazás). (A jutalmazás és büntetés elveit és iskolai gyakorlatát itt is meghatározhatjuk,
de célszerű egy önálló fejezetben rögzíteni.) Milyen tevékenységet jutalmazunk,és milyen
formákat hasz- nálunk a jutalmazáshoz. Pl: Mit jutalmazunk?
- hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartást, szorgalmas, folyamatos, odaadó
- közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezések)
- a jutalmazás formái lehetnek: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök, kirándulás, táborozás, tanulmányút, ösztöndíj, tandíjmentesség…)
- kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos osztályba való
áthelyezés, áthelyezés másik iskolába, tanuló kizárása az iskolából
- gátlást kiváltó módszerek (ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények
kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni):
- felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás
- a nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz gyakran használatos leszűkített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a gyermekek
fő tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, szabadidő…)
A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a következők lehetnek:
- nyelvi (verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a
nyelv segítségével továbbítjuk): beszéd, beszélgetés (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés
vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája
alapján: egyéni vagy csoportos), interjú;
- nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök kísérhetik (beszélgetést kísérő gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsérő szavakat kísérő mosoly) vagy
helyettesíthetik (fenyegető mutatóujj korhalást) közleményeiket: arckifejezés (mimika),
szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok
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(gesztusok), kulturális jelzések
-

-

-

szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a
családban (gyermekkori beidegződés) majd az iskolai közösségben), ezért nagyon fontos,
hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában
technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez (ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban
fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait,
készségeit: fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés
szociális készségfejlesztő technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő
készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése): minta- és modellnyújtás, megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység

3.5 Kulcskompetenciák
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve törekedni kell a majdani B1 szintű
nyelvtudáshoz szükséges kompetenciák megszerzésére.
Matematikai kompetencia
Alapvető törvényszerűségek, igazolása a mindennapi tapasztalatok alapján.
Matematikai eszköztudás megszerzése, természettudományi, műszaki életpályára való orientálás.
Természettudományos és technikai kompetencia
Gyakorlatközpontú, élettani sajátosságokhoz illeszkedő megközelítés, motiváció. Komplex
eszközszintű fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, módszertani változatosság, tanórán
kívüli formában is lehetőséget kapjanak a tanulók a természettudományos gondolkodásuk
fejlesztésére.
Szociális és állampolgári kompetencia
Nemzeti öntudat helyes értelmezése, más népekkel, nemzetiségekkel toleráns magatartás.
Az egyén cselekvési lehetőségei, az etikus magatartás, a megalkuvó magatartás megítélése.
Kulturális kompetencia
A művészi alkotói szabadság és mások jogai, emberiesség elleni vagy azzal közösséget vállaló magatartás etikai megítélése.
Egészséges életmódra nevelés
Fizikailag aktív egészségtudatos életvezetés, egészségmegőrzés.
Környezettudatos magatartás
Fenntarthatósági szempontok hangsúlyozása.
Aktív állampolgárságra nevelés
Konfliktuskezelés és együttműködés képességén belül az egészséges nemzeti öntudatra szocializáljuk tanulóinkat. Nemzeti összetartozás ápolása, társadalmilag elfogadott viselkedésformák, nemzetiségek és más vallási etnikumok elfogadása és a velük való együttműködés fontossága.
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4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A személyiség olyan egyedi és megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális rendszer, amely
veleszületett testi és idegrendszeri sajátosságai bázisán, a társadalmi és természeti környezettel való folytonos kölcsönhatásban, állandó fejlődés és változás folyamatában, „én tudata”
birtokában többé –kevésbé tudatos viselkedésválasztással határozza meg önmagát.
A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások - egymással szoros
kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A személyiség fejlődését tehát három tényező
befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. A személyiség jellege, kialakulása tehát az
örökletes és környezeti hatások illetve ezek interakciójának, egymásra hatásának eredménye és
ezek eredője. Az emberbe az adottságok, mint diszpozíciók jelennek meg, melyek génjei- ben,
azok kódjában benne van. A környezeti hatások – társadalom, nevelőintézmények, család
– befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és milyen mértékben és miképpen valósul meg.
Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés - oktatás személyiségformáló hatása.
Nevelési módszerek: olyan eljárások, amelyek a nevelési hatások irányításával és hatékonyságuk fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelő funkciójukat. A nevelő hatások forrásai a nevelési tényezők: a felnőtt személyek, a feladatok és a kortársi interakciók. a nevelési
tényezőktől eredő nevelő hatásokat orientálják és optimalizálják a nevelési módszerek, de
alkalmazásuk végső célja és eredménye a személyiség formálása.
- A nevelő hatások a tanulók tevékenységének folyamatában vagy ehhez csatlakozva jelennek meg, így a nevelési módszerek is ebben a keretben kerülnek alkalmazásra. A
fentieknek megfelelően a nevelési módszereket a neveléselméleti szakirodalom ált. v.
hatásszervező, v. személyiségformáló funkciók alapján osztályozza, ill. gyakran vegyítve érvényesíti azt a két osztályozási szempontot. Ha a nevelési tényezőkkel, valamint az ösztönző - reguláló személyiségbeli képződményekkel koordináltan próbáljuk
a nevelési módszerek főbb csoportjait meghatározni, akkor a következő főbb módszercsoportok állhatnak össze, a hatásszervező funkciók szerint:- közvetlen nevelési
módszerek (a felnőtt személyek nevelő hatásainak orientálására)- közvetett nevelési
módszerek (a feladatok és a kortársi interakciók nevelő hatásainak megszervezésére).
Személyiségformáló funkciók szerint:
Szokásformáló eljárások:
1. a beidegződés közvetlen módszerei (a követelés módszere; a gyakoroltatás módszere; a
segítségadás módszere; az ellenőrzés módszere; az ösztönzés módszere)
2. a közösségfejlesztő és önfejlesztő feladatok megszervezésének módszerei (önkormányzati
feladatok megszervezésének módszerei; a fizikai munkafeladatok megszervezésének módszere; a tanulmányi feladatok megszervezésének módszere)
A példakép-eszménykép formálásának módszerei:
1. a magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének direkt módszerei (az elbeszélés módszere; a tények és jelenségek bemutatásának módszere; a műalkotások bemutatása; személyes
példaadás)
2. a modell-közvetítő kortársi interakciók megszervezésének módszerei (a nevelő személyes
részvétele a közösségtevékenységében; pozitív csoportos és egyéni minták kiemelése a közösség életéből)
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Meggyőződés-formáló eljárások:
1. a tudatosítás közvetlen módszerei (előadás, magyarázat, beszélgetés; a tanulók önálló
elemző munkája)
2. a felvilágosító interakciók megszervezésének módszerei (a közvetett felvilágosítás módszere; a vita módszere; drámapedagógiai módszerek)
A nevelő személyisége:
Alapvető jelentőségű az oktatás-nevelés keretein belül.  pedagógus saját „személyiségével
dolgozik”, így az állandó szociális készenlét állapotában kell lennie, miközben alig van lehetősége annak befolyásolására, hogy mikor, kiket és mire tanítson. Minden pillanat nevelési
helyzet lehet, ahol elsősorban modellként hat. Nemcsak az egyénekkel való bánásmódban,
hanem a csoportfolyamatok kezelésében is jártasnak kell lennie. Az őt magát is erősen frusztráló szituációkban jó helyzetfelismerő, döntéshozó, konfliktuskezelő készségekről kell bizonyságot tennie, miközben fontos, hogy képes legyen az elfogadó, igazságos és szeretetteljes
légkör biztosítására. A nevelő személyisége oly sokoldalúan fejlett, érett, minden tekintetben
kifogástalan kell legyen, hogy sokak szerint a „jó tanár” meghatározása inkább tekinthető
pozitív tulajdonságok felemelő gyűjteményének, mint valódi meghatározásnak.
Bizonyos paradoxonok is nehezítik a meghatározást: egy tanár a nélkül is jó pedagógus lehet,
hogy modellként szolgálna, hogy érzelmileg közel kerülne tanítványaihoz (főleg felsőbb osztályokban), s lehet akkor is modell, ha ismeretátadó munkája nem felel meg az általános követelményeknek. Sok elmélet szerint a pedagógia eredményességét nem lehet egyetlen személyiségmodellhez kapcsolni, inkább a felvállalt szerepek, a tanár attitűdje fogja meghatározni
sikerességét, hiszen minden nevelő és növendék viszonyát a két fél együttes részvétele határoz meg, s azokat egyedileg kell kimunkálni.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat Nagy József nyomán az alábbi
négy területre bonthatjuk:
1. az értelem kiművelése (kognitív kompetencia)
2. segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia)
3. egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia)
4. a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia)

Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

Eszközök

Nevelő - oktató
munkánk
során komplex
személyiségfejlesztésre
törekszünk.

Az iskolai tevékenységrendszer
minden
eleme
segítse a tanulók
testi,
értelmi,
érzelmi, akarati
és
jellembeli
tulajdonságainak
harmonikus fejlődését!

Támogassuk
a
fiatalokat a reális
önismeret kialakításában,
az
erkölcsi és jellembéli tulajdonságok felismerésében és tudatos
formálásában!

Folyamatosan
megismerjük,
követjük és elősegítjük személyiségük fejlődését.
Tapasztalatainkat
megosztjuk
a
kollégákkal és a
szülőkkel.

Tesztek, tréningek, dramatikus
játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési
alkalmak teremtésével segítjük
tanítványainkat
saját személyiségük megismerésében.
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Igyekszünk
megismerni
minden tanítványunk személyiségszerkezetét, s
elősegítjük a
reális önismeretük alakítását, formáljuk
az önmagukhoz és társaikhoz
fűződő
viszonyát.

A
fiataloknak
legyen áttekintése saját személyisége összetevőiről, képességei és tehetsége
határairól és lehetőségeiről,
legyen betekintése a viselkedése
hátterébe, motívumrendszerébe, helyesen ítélje meg
az emberi kapcsolatokban játszott
szerepét,
hatását!

Segítsük felfedezni és fejleszteni
minden
gyermekben
/
fiatalban a személyiségének
saját
értékeit;
keressük minden
gyerekben
az
egyedit, a megismételhetetlent,
támogassuk őket
önmaguk kiteljesítésében!
„A gyerek nem
edény, amit meg
kell tölteni, hanem fáklya, amit
lángra kell lobbantani.”

Reális önértékelésre késztetjük a
tanulókat. Valós
életszituációk
teremtésével segítjük az önálló,
aktív, felelősségteljes személyiség kialakulását.

Mind az alacsony, mind a túl
magas önértékelés esetén a realitásokkal
való
szembesítésre, a
reális önkritika /
kritika kialakítására törekszünk.

Az
életkori
pszichikus
sajátosságokhoz alkalmazkodunk.

Az egyes életkori
fejlődési szakaszok: latencia kor
(6-8
év);
prepubertás kor
(9-11 év); pubertás kor (12-16
év)
jellemzőit
vegyük
figyelembe (terhelhetőség, motiváció,
viselkedési sajátosságok, társas
kapcsolatok
stb.)!

Az
érzékelés,
észlelés, figyelem, emlékezet,
képzelet és gondolkodás
pszichikus funkcióit
tudatosan fejleszszük a nevelési oktatási folyamatokban!

Valamennyi
pszichikus funkció
működését
fejlesszük, de a
serdülőkorban
már a produktív
(konvergens és
divergens) gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt. Ezzel alapozzuk meg a
kreatív személyiségjegyek kialakulását.

A kreatív személyiségbeállítódást erősítjük, az ismeretszerzés induktív és deduktív
útját
egyaránt
alkalmazzuk.
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A kompetenciaalapú oktatás részprogramjait is magába foglaló
pedagógiai
programunk
összeállításánál elsődleges
szempont
a
nevelés - oktatás személyiségfejlesztő
hatásának érvényesítése, az
esélyegyenlőség megteremtése.

Az iskola pedagógiai gyakorlata
adjon teret: a
színes sokoldalú
iskolai életnek,
az egyéni és csoportos tanulásnak,
játéknak,
munkának; fejlessze a tanulók
önismeretét,
együttműködési
készségét, eddze
akaratát!

Az értelem kiműveléséhez
kapcsolódó tanulási motívumok
és tanulási módok, a megismerési vágy fejlesztése, a játékszeretet és az
alkotásvágy fejlesztése, a tanulási teljesítmény
optimalizálását
segítő személyiségjegyek erősítése minden pedagógus
napi
feladata.

Kognitív képességek fejlesztése:
kognitív rutinok
(műveletek),
kognitív
kommunikáció, problémamegoldás, a
tanulási életforma kialakítása a
pedagógusok és
szülők
együttműködése révén.
Az egyéni (önálló) tanulási stratégiák és módszerek kialakítása.

A kompetencia
területekre készített tanulói eszközök (tankönyvek, munkafüzetek, feladatsorok,
fejlesztő programok, demonstrációs anyagok és
mérőeszközök
stb.)
célszerű
alkalmazása.

Az
iskola
szakmai profiljának megfelelő speciális
szakmai
kompetenciák
fejlesztését, az
alkotó képesség kibontakoztatását vállaljuk.

Az értelmi és
érzelmi intelligencia fejlesztése mellett a pozitív
tartalmú jellem és akarati
tulajdonságok
személyiségbe
ágyazása. Az
önkifejezés
gazdag és igényes tárházának bemutatása, a befogadó- és alkotó
képesség, az
improvizációs
képesség,
a
verbális
és
nem verbális,
valamint vizuális kifejező
képesség fejlesztése.

Az
önfejlesztő
képesség alapozásával, a saját
adottságok, képességek és tehetségük felmérésével segítsük
tanulóinkat megtalálni erősségeiket! Indirekt módon segítsük a
saját önfejlesztő
stratégiáik kialakítását!

Minden korosztály jusson hozzá
az
életkornak
megfelelő művészeti: zenei, vizuális esztétikai
befogadás
és
megismerés lehetőségéhez,
és
kapjon inspirációkat a művészi
önkifejezésre.
Az iskola esztétikus külső és
belső környezete
fejleszti ízlésüket, igényességüket.

A testi - lelki
jó
komfortérzés érdekében a sportfoglalkozások,
vetélkedők,
szervezett játékok, kulturális programok,
versenyek,
képességfejlesztő
és
önismereti
foglalkozások
szervezése.
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Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység alapja
a tanuló, nevelő,
szülő
együttműködése

A
pedagógus
bánásmódja és
nevelési stílusa
legyen szociálintegratív!

Formáljunk sokoldalú
társas
kapcsolatokra
képes, környezettudatos, egészséges
életmódot
közvetítő, kialakító személyiségeket valamennyi
tantárgy tanítása
során, kiemelten
az osztályfőnöki
órák
témakörének körültekintő
megválasztásával.

Összehangoltan a
történelemmel,
az osztályfőnöki
témákkal, valamint az egészségnevelési elvekkel.

A SZÉK kompetenciák fejlesztése
a
készségek és
képességek
fejlesztése,
pozitív attitűdök kialakítása
szintézisében
történik.

A nevelési területek kölcsönös
hatékonyságának
megteremtése a
személyiség
harmonikus fejlődése
érdekében.

Az életkornak és
fejlettségi szintnek
megfelelő
prioritások megtalálása, a nevelő
hatások
összehangolása.

A közösségi nevelés módszereinek, a szociálpszichológiai
csoportnyomás
eszköztárának
alkalmazása

A különböző
érdeklődésű,
értelmi,
érzelmi,
testi
fejlettségű és
motivációjú
gyermekeket
felkészítjük a
tovább tanulásra

Az empátiaképesség kialakításával növelni a
másság elfogadásának, a toleranciának a fokát.
A
társadalmi
együttélési normák és formák
kölcsönös alakítása.

A
harmonikus
együttélés szabályainak és napi
gyakorlatának
befogadása, követése.

A formális és
informális emberi-közösségi kapcsolatokat építő
fórumok,
rendezvények, programok szervezése.

4.1. A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése
A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása,
- a tehetséggondozó foglalkozások;
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Sokféle ismerethordozó, médiaanyag, demonstrációs
eszköz,
infokommunikációs technika
rendelkezésünkre
áll.
Ezeket az egyéni
és csoportos ismeret-elsajátítás
szolgálatába állítjuk.

Konkrét megélt
életszituációk
elemzése, megoldási alternatívák kidolgozása,
alkotó viták lefolytatása,
az
egyéni felelősségvállalás fokozása, a belső
kontroll attitűd
erősítése.
A
különböző
kompetenciaterületek programcsomagjai, a
hozzájuk készült
tanulói és tanári
eszközök,
demonstrációs
anyagok.
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a iskolai sportkör;
a szakkörök;
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a továbbtanulás segítése.

Minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson törekszünk a tanulók alábbi kompetenciáinak
a fejlesztésére:
- kezdeményezőképesség,
- vállalkozói kompetencia,
- szociális kompetencia,
- állampolgári kompetencia.
Együttműködés külső szervezetekkel, a tehetségek nyomon követése:
Mivel a tehetség fejlesztés nemcsak az iskola feladata, így keressük a lehetőségeket a más
intézményekben történő bemutatkozásra, szereplésre. Rendszeresen részt veszünk külső szervezetek rendezvényein, versenyein.
Intézmény
Kartal SE
Művelődési Ház Kartal

Óvoda
Könyvtár

ISK

Tevékenység, rendezvény
Zrínyi Ilona matematika tanulmányi verseny
Focisuli
Sportversenyek, labdarúgás
Kiállítások
Kartaliak a kartaliaknak, szakkörök
Rozmaring tánccsoprt
Egészség- és sportnap
Rajzpályázat
Könyvtári vetélkedő
Olvasó tábor
Író, olvasó találkozók
Szakági sportversenyek
Mikulás kupa
Idősek napja

Falukapcsolatos
karácsony tevékenység
4.2. A kiemelten tehetséges tanulókkal
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.
A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Iskolánkban a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásnak kiemelt szerepet kell kapnia. Iskolánkban egyre növekszik a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma. A velük való foglalkozás jelentős erőfeszítéseket követel az itt
dolgozó pedagógusoktól. Ebben a helyzetben különös gondot kell fordítanunk arra, hogy
tehetséges tanítványaink – környezeti és szociális adottságaik miatt – nehogy elkallódjanak. A
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problematikus tanuló mellett kiemelt figyelmet követelnek a tehetséges tanulók. Tehetséggondozó programunknak lehetővé kell tennie, hogy kiemelkedő képességű tanulóink speciális
adottságai felszínre kerüljenek.
A tehetséggondozás feladatai iskolánkban
Az optimális fejlődés feltételeinek megteremtése a cél, hogy minden tanuló eljuthasson adottságai lehetőségeinek legfelső határáig.
A folyamatosság biztosítása alsó- és felső tagozatban egyaránt.
Megvalósítási stratégia
A tehetség felismerése
Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli teljesítményekre képes, kreatív.
Egy-egy tantárgyból speciális tehetségű, illetve minden tantárgyból általánosan jó intellektusú.
A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedő képességűek megfelelő foglalkoztatás hiányában gyakran visszafejlődnek, sérülnek, kirekesztődnek. A korai felismerés szakértelmet, körültekintést kíván.
A tehetség felismerésének eszközei
Konzultáció az óvónőkkel az iskolába lépés előtt
Szoros együttműködés a Nevelési Tanácsadó munkatársaival (tanácsadás, mérések, tesztek,
szűrések)
Személyi feltételek: a programot végző, vezető pedagógusok át- ill. továbbképzése, a felismerést segítő módszerek elsajátítása
Tárgyi feltételek: a szükséges taneszközök, a szükséges órák biztosítása.
A felismert tehetség fejlesztése
Tanórán:
Osztályon belüli differenciálás, a választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása
Módszerei:
 képességek szerinti csoportok létrehozása (a tanulók aktuális felkészültsége alapján szerveződő, nyitott, átjárható csoportok)
 gazdagítás és elmélyítés (nem több ismeret elsajátítása, hanem önállóságot, relativitást igénylő feladatok végzése)
Szabadidőben:
 gazdag szakkörválaszték
 iskolai, városi, megyei, regionális és levelezős versenyek (fontos személyiségfejlesztő hatásuk van: egészséges versenyszellem, önértékelés, sportszerűség, kudarctűrés)
 szabadidős foglalkozások, ahol a gyerekek „kipróbálhatják” magukat (környezeti- és
vizuális kultúra, színjátszás, drámajátékok, bábozás, emberismeret, illem, kommunikáció, vers- és meseírás, rejtvényfejtés - készítés, művelődés, önművelés, barkácsolás, kézművesség, számítógépes ismeretek, sport, zenei ismeretek)
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az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata
a továbbtanulás segítése, kapcsolat a középiskolákkal.

A kompetencia alapú oktatás alkalmazása
 EU szintű tudás átadásával
 a kompetenciák fejlesztésével
 a nem tantárgyi tehetségek fejlesztésével (pl.: szervezőkészség, kommunikáció, stb.)
 a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával (individuális tanulás,
 differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer
 tevékenységközpontú pedagógiák)

A feltételek biztosítása
Tárgyi feltételek:
 Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyűjtemény
 Számítógép, mint fejlesztőeszköz,
 Videó, zenei anyagok,
 Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz
 Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, többszintű
nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal)
Személyi feltételek:
 A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, ne előítéletes)
 Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása
 A tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne tehetetlen, ne korlátozó, ne közömbös)
 Differenciálás heterogén csoportban
 A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre. IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás
 Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a
Családsegítő Szolgálat munkatársait
 Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez
A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, lankadatlan érdeklődés, helyes önértékelés, nehézségek
vállalása és leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, ill. annak igényének kialakítása.

4.3. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
tevékenység A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
a) a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló
 a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
 a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
b)
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
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Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
Fontosnak tarjuk, hogy iskolánkban eredményessé tegyék a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében, a tanórák kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást.
A kudarcok csökkentésére irányuló tevékenységnek sokoldalúnak kell lennie.
 Önálló innovációk megvalósítása az együttműködés kialakítása területén. Az együttműködés támogatja a tanórán kívüli ismeretszerzést, illetve az informális tanulás elterjesztését
 Jó gyakorlatok átvétele az együttnevelés megvalósítására, a képesség kibontakoztató programok alkalmazására
 A referencia intézményi hálózatban együttműködés kialakítása az IPR működtetésére,
fejlesztésére
A tevékenység elemei alsó tagozaton
 A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján a szakvéleményben foglaltak végrehajtása
 állandó kapcsolattartás a Szakszolgálattal, rendszeres kontroll vizsgálatok
 A tanulási nehézség, mint probléma korai felismerése (bemeneti komplex pszichológiai és
pedagógiai mérés)
 Fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenysége
 Beszédfejlesztés, logopédiai foglalkozások
 Csoportra és egyénre szabott fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása a tantárgyak
tanmenetébe építve
 Osztályon belüli differenciálás
 A csoportos, páros és egyéni munkaformák előtérbe állítása
 Tanulópárok kialakítása (jobb képességű - nehezebben haladó), egymás segítése
 Az állandó pozitív megerősítés (jutalmazás) szerepe
 Felzárkóztatás korrepetáláson (speciális feladatok, fejlesztő eszközök, játékok, számítógép
segítségével)
A tevékenység elemei felső tagozaton
 A 4. osztályból 5. osztályba való átmenet megkönnyítése (hospitálás, követelmények öszszehangolása
 Értelmi, érzelmi és akarati tényezők számbavétele
 Önismeretre nevelés
 A másság elfogadására nevelés
 Az osztályban tanító pedagógusok team – munkája
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
 Tünetek, tünetcsoportok megállapítása
 Agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, nyugtalanság, hazudozás, bántalmazás, stb.)
 A szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési problémái)
 Regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, érzékeny,
autoagresszív)
 Szorongások, félelmek, önértékelési zavarok, tic
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A kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési elégtelenség.

A magatartási rendellenesség okainak feltárása
 Környezeti (családi, iskolai okok)
 Organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele)
 A lefolyás dinamikájának vizsgálata:
 Akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel)
 Krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres értékelése, újabb
célok, feladatok kitűzése)
A megoldás lehetőségei:
 Kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja)
 Középsúlyos (pszicho pedagógiára van szükség)
 Súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik)
A program elemei:
Azon tanulók számára, akik beilleszkedési- és magatartászavarral küzdenek, kompenzáló,
korrekciós lehetőségeket biztosítunk. A magatartászavaros és nehezen nevelhető gyerekek az
érzelmi-akarati sérültek közé tartoznak, akiknél az érzelmi, akarati élet zavart szenved.
Alsó tagozaton
 Prevenció: óvodai kapcsolattartás (a gyerekek megismerése még az első tanév előtt)
 Az óvoda – iskola közti könnyű, zökkenőmentes átmenet biztosítása
 Egyéni bánásmód alkalmazása a magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál (játékosság,
pozitív megerősítés dominanciája)
 Rugalmas óravezetés a tanulók igényeinek megfelelően (szünetek, lazító gyakorlatok közbeiktatása)
 A tanóra és szabadidős tevékenységek arányos elosztása az egyenletes terhelés érdekében
a nap folyamán
 Szakemberek segítségének igénybevétele (gyermekvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus,
stb…)
 A szülők bevonása, a problémák közös megbeszélése, megoldása.
Felső tagozaton
 A 4. osztályból 5. osztályba való átmenet megkönnyítése
 A negatív személyiségtulajdonságok visszaszorítása
 A pozitív személyiségtulajdonságok kialakítása
 Társas- közösségi tevékenységek megszervezése





Önismeretre nevelés
A fejlődés értékelése, új célok meghatározása
Csoportmunkában, differenciált tevékenykedtetés
Mentálhigiénés konfliktuskezelés kidolgozása és alkalmazása

A kompetencia alapú oktatás
 változatos tevékenységformákkal segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását
 Differenciált tanulásszervezés
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Kooperatív technikák alkalmazása
Projekt-módszer elterjesztése
Tevékenységközpontú pedagógiák
Individuális tanulás előtérbe helyezése.




Fejlesztő értékelés bevezetése
A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal

4. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése
Az elmúlt 10-15 évben a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek száma
ijesztően megemelkedett. A viselkedészavarok többféle tünetet mutathatnak, melyek fokozatosan erősödhetnek, s teszik nyilvánvalóvá a szülők és a pedagógusok számára, hogy a gyermeknek fejlesztésekre van szüksége, nem tudja „kinőni” problémáit, sőt fokozatosan lemarad
kortársaitól.
Az iskola feladata az érintett tanulókkal kapcsolatban a nevelési tanácsadó, illetőleg a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján egyéni foglalkozás szervezése, egyéni
fejlesztési terv alapján.
Fontosnak tartjuk minden esetben a gyermek érdekében történő kooperatív tevékenységet,
amelyben a szülők, pedagógusok, szakemberek (logopédus, fejlesztő pedagógus, nevelési
tanácsadó) és a gyerek partnerként működik együtt.
Az egyéni fejlesztési tervek főbb pillérei:
- a kommunikációs kultúra elsajátíttatása
- ismeretátadás egyéni ütemterve (képességfejlesztés)
- egyénre szabott tanulási technikák megtanítása
Elsődleges feladatok: a gyermek személyiségének, családi hátterének, környezetének, baráti és
társas kapcsolatának megismerése.
Másodlagos feladatok:
-. családlátogatás szükség szerint, a családnak szükség szerinti segítő tanácsadás, figyelmeztetés, ellenőrzés
-. segélykérelem kezdeményezése, környezettanulmánnyal reális döntéssegítés
-. annak segítése, hogy a szülők igénybe vehessék a Nevelési Tanácsadó, a Rehabilitációs Bizottság, a gyermekpszichológus szolgáltatásait
-. szükség esetén javaslattétel a gyámhatóságnak védő-óvó intézkedés megtételére.
A Pedagógiai Szakszolgálat a szülő kérelme, a nevelő véleménye alapján személyre szóló
feladato- kat határoz meg, szakvéleményt ad. A foglalkozások tematikáját az iskola
pedagógusai a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítsége, tanácsa alapján állítják össze.
Eredménytelenség esetén megoldást jelenthet, ha a tanulót az egyik osztályközösségből egy
másik osztályba helyezzük át.
A megoldást segítők köre:
Iskolán belüliek: osztályfőnök
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gyermekvédelmi felelős
iskolaorvos, védőnő
intézményvezető, és
helyettesei logopédus
szülői munkaközösség
iskola pszichológus
Iskolán kívüliek:

Pedagógiai Szakszolgálat
Gyámhatóság
Gyermekjóléti Szolgálat
Rendőrség

A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák:
-

-

-

-

Szoros kapcsolat az óvodákkal, a Kartali Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör
(szeretetteljes, vidám, elfogadó). Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott,
következetes, kiszámítható nevelői magatartásra.
Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A biztatás legyen viselkedésünk alapelve.
Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. Tanórán kívüli foglalkozások: kirándulások, múzeumlátogatás, sportverseny, kulturális rendezvény, diákkörök, diáknap, jeles nap.
A tanulók sikerélményhez juttatása.
A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása
A demokratikus fegyelmezés megtanulása. A pedagógiai munkakultúra folyamatos önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel célirányosan fejleszthető.
A magatartási problémák okának felderítése.
Mentálhigiénés program szervezése (csoportos, egyéni)
Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
Felzárkóztató foglalkozások, órák
Napközi otthon, tanulószoba nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai
Családlátogatások
A bukás miatt többször közösséget váltó, iskolai kötődéssel nem rendelkező
gyerekekre külön odafigyelés, egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, fejlesztési
terv alapján, differenciálás alkalmazása.
Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus következmények megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok korrigálásában.

4.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való
folytonos törekvés jellemez.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
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1. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. A segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segít. Az ifjúságvédelmi felelős munkája során személyes, közvetlen
kapcsolatot tart a diákokkal, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, folyamatosan konzultál az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök, az osztályban tanító tanárok, a fejlesztőpedagógus feladata. Kiszűrik azokat a hátrányokkal, (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat) tanulási nehézségekkel
küzdő gyerekeket, akik bármi miatt válságban vannak, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetve van. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy
segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül fontos tennivalói
közé tartozik:
-

-

-

-

-

a tanulókat és a szülőket tájékoztatni arról, hogy milyen problémával, hol és milyen
időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Az iskolában a szülőkés a tanulók
által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély stb.) címét, telefonszámát
a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján a veszélyeztetett tanulóknál – a
veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismeri a tanuló családi
környezetét
gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot
az intézményvezető vagy a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az
esetmegbeszélése- ken
a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén szociális juttatás, támogatás (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Vöröskereszt
általi adomány stb.) megállapítását kezdeményezi
tájékoztatja a tanulókat a szervezett szabadidős programokról, segíti és figyelemmel
kíséri az iskola egészségnevelési programjának, valamint a tanulók esélyegyenlőségét
szolgáló intézkedéseinek megvalósulását
a törvényi változásoknak megfelelően segíti és figyelemmel kíséri az igazolatlan mulasztásokkal összefüggő jelzési kötelezettségeket

2. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok súlyosodásának feltárása, megoldási javaslat tevése, intézkedések elindítása. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek
problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja
kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermekés ifjúságvédelem területén, hogy az osztályfőnökkel, a fejlesztő pedagógussal, pszichológussal együttműködve:
-

fel kell ismernie és fel kell tárnia a tanulók problémáit
meg kell keresnie a problémák okait
segítséget kell nyújtania a problémák megoldásához
jeleznie kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek

3. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes:
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nevelési tanácsadóval
gyermekjóléti szolgálattal
családsegítő szolgálattal
gyámhatósággal
polgármesteri hivatallal
az önkormányzat szociális bizottságával
gyermekorvossal, védőnővel
továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal

4. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
- a felzárkóztató foglalkozások
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
- a tehetséggondozó foglalkozások
- a differenciált oktatás és képességfejlesztés
- a pályaválasztás segítése
- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek)
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
- a családi életre történő nevelés
- napközis és tanulószobai foglalkozások
- az étkezési lehetőségek
- az egészségügyi szűrővizsgálatok
- a tanulók szabadidejének szervezése
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás)
- a szülőkkel való együttműködés
- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról

4.6 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
a napközi otthon; a tanulószoba
az egyéni foglalkozások, a felzárkóztató foglalkozások
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
a továbbtanulás irányítása, segítése
iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus segítésének igénybe vétele

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
Oktató - nevelő munkánkban- a céljainkkal összhangban- kiemelt terület a különböző hátrányokkal érkezők és lemaradók segítése, felzárkóztatása.
Célunk:
- minden gyerek számára biztosítani a hasznos ugyanakkor boldog iskolai életet,
- megtalálni azokat a tevékenységeket, minden tanulónk számára, amelyben sikerrel
bontakoztathatják ki képességeiket,
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az alkalmazkodás és tolerancia egyensúlyának megteremtése a mindennapokban, másság elfogadása, esélyegyenlőség biztosítása

Ezen célok megvalósításához feladataink a következők:
- Minden pedagógus ismerje meg a részképesség-zavarok tünet-együttesét, ennek érdekében fejlesztőpedagógusunk összeállított egy olyan tünetlistát, mely segít a probléma
felismerésében. Ezt minden első osztályban tanító pedagógus megkapja, és igény szerint megtekinthető a könyvtárban.
- A minél előbbi felismerés érdekében minden első osztályunkba bekerült gyereket szűr
a logopédusunk beszédhibájának felismerése érdekében.
- Fejlesztőpedagógusaink óralátogatás keretében ismerkednek meg elsőseinkkel, a tünetlista és a megfigyelés együttesen adja a vizsgálatra kerülő gyerekek névsorát.
- A később felszínre kerülő problémás eseteket, a segítő munkatársak (logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus) egymás között, a problémának megfelelően osztják szét.
Mindezek mellett még szükséges:
- egyéni képességeikhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, csoportbontások,
- tanulási technikák elsajátítása, az otthoni tanulás segítése,
- egyéni, illetve csoportos foglalkoztatások szaktárgyi korrepetálások keretében,
- egyéni, illetve csoportos foglalkozások napközis foglalkozások keretében, az iskolai
könyvtár használata,
- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, gyakorlati tanácsadás, tájékoztatás a gyerek fejlődéséről,
- az önbizalom, önértékelés növelése osztályfőnöki órákon, drámaórákon, szakórákon,
- kommunikációs készségek fejlesztése tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon, drámaórákon,
- a tanulási kudarcnak kitett tanulóink esetében is célunk értékeiknek feltárása, a meglévők erősítése, s ezek felhasználása részképesség-gyengeségeiknek fejlesztésénél,
- segítjük, hogy élhessenek a törvény adta lehetőségeikkel (osztályozás alóli felmentés,
egyéni haladási tempó biztosítása stb.)
- pályaválasztásukat segítjük, a legmegfelelőbb továbbtanulási forma megtalálásával.
Speciális segítő programjaink a következők:
- Logopédiai szűrés és foglalkozás (beszédhiba, beszédmegértés, dislexia),
- Fejlesztő foglalkozás magatartás- és tanulászavaros tanulóinknak (discalculia,
disgraphia, figyelemzavar… stb.)
- alapozó és készségfejlesztő foglalkozások a fejlődésben elmaradt készséghiányos gyerekek idegrendszerének a fejlesztésére
-

-

hetente tartózkodik iskolánkban a nevelési tanácsadó pszichológusa, aki elsődlegesen
diagnosztizáló munkát végez, s ha szükséges, a nevelési tanácsadóba irányítja a tanulót
megalakult a mentálhigiénés csoport is, melynek tagjai:
iskolai pszichológus
logopédus
gyermekvédelmi felelős
alkalmanként az iskolaorvos és a védőnők
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Feladata, hogy segítse a pedagógusokat a tanulási kudarcnak kitett és/vagy magatartási
rendellenességgel küzdő tanulók megsegítésében, a beiskolázás utáni időszakban, a 4.
osztályból az 5. osztályba való átmenetnél

4.7 A szociális hátrányok enyhítése
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
- a tehetséggondozó, a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások
- a napközi otthon
- a tanulószoba
- a diákétkeztetés
- a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai
- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése
- a családlátogatások
- a továbbtanulás irányítása, segítése
- az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége
- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek
- az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek
- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek
- iskolapszichológus alkalmazása
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk
Feladatok, részfeladatok a tevékenységet végzők köre:
A tanulók felkészítését csak egy jól és sokoldalúan képzett tantestület képes megvalósítani.
Ezért elengedhetetlen, hogy folyamatos továbbképzésekkel bővítsük ismereteinket, módszereinket és megvalósítsuk a kompetencián alapuló oktatást. Sok olyan tanulónk van, aki az iskolában hallgat értékes zenét, ismerkedik művészetekkel, tudományokkal, technikával. Ezért kell
arra törekednünk, hogy eszközeink elég korszerűek legyenek az új ismeretek átadásához. Ehhez
kapcsolódó feladatunk az iskolai könyvtár olyan folyamatos korszerűsítése, mely lehe- tővé
teszi nemcsak az írott, hanem az elektronikus információ-hordozók használatát.

Az iskolánkkal szemben támasztott igény alapján kiemelten fontosnak tartjuk a következőket:
-

Diákjaink stabil tudás birtokában hagyják el az intézményünket.
Ennek érdekében fontosnak tartjuk az anyanyelvi és matematika kompetencia fejlesztését,
ezért szakkört, korrepetálást tervezünk.
A következő generáció élete elképzelhetetlen az idegen nyelvű és digitális kompetencia
kialakítása fejlesztése. Terveink szerint a 8. osztály végére önkéntes jelentkezés alapján
felkészítenénk tanulóinkat az alapfokú nyelvvizsgára. A nyelvtanításnál fontosak a jó se-
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gédanyagok, a jól felszerelt nyelvi terem. Ennek kialakítása feladataink közé tartozik. A
nyelvoktatást élőbbé teszi a nyelv valós helyzetben való gyakorlása. Céljaink között szerepel testvérkapcsolat kialakítása az adott nyelvű vagy nyelvet oktató országok egy-egy
iskolájával. Így lehetőség nyílna nemcsak a levelezésre, hanem cserekirándulások, nyelvgyakorlás megszervezésére is.
Mivel tanulóink többsége csak használója lesz a számítógépes rendszernek, ezért senki sem
tudja kikerülni a modern technikát. Fontos kialakítani a diákokban a felhasználói
szemléletet. Mivel a munkaerőpiacon a számítástechnikai tudás is sokat ér, 8. osztály végére önkéntes jelentkezés alapján felkészítjük tanulóinkat az alapfokú számítógép-kezelői
vizsgára. Ennek feltétele iskolánk gépparkjának fejlesztése. (digitális kompetencia)
A szociális és életviteli kompetencia fejlesztése fontos feladatunk. Tanulóinkkal elbeszélgetve az a vélemény alakult ki, hogy sokan élnek olyan környezetben, amely nem ad megfelelő mintát a gyerekeknek majdani saját családi életük helyes vezetésére. Ezért minden,
ami ebben segítségükre lehet kiemelten fontos terület. Meg kell tanítani őket összhangban
élni a környezettel. Az általa látott pozitív és negatív példákon át meg kell győznünk az
egészséges életmód, a környezetvédelem hasznáról és a fontosságáról.
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységi formák a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében
szociális hátrányokkal küszködő fiatalok feltérképezése,
drog- és bűnmegelőzési programok (kapcsolat a rendőrséggel, Gyermekjóléti Szolgálattal)
pályaorientációs tevékenység,
intézmény könyvtárának, egyéb szolgáltatásainak használata, (digitális kompetencia)
évfolyamonként összehangolt pedagógiai munka,
szülők nevelési gondjainak segítése fórumok szervezésével,
családlátogatás,
tudatosan szervezett szabadidős programok kínálata,
szenvedélybetegségek megelőzéséről felvilágosító előadások,
egészségvédelmi, baleseti, tűzvédelmi oktatás,
iskolai házirend betartatása,
tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése,
napközis foglalkozások biztosítása,
felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok,
felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről,
javaslat a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározásához,
táborozási hozzájárulás,
pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon,
megfelelő kapcsolat az önkormányzattal a gyors segélyek intézése miatt.

Hátránykompenzálás (konkrét egyénre szóló feladatok)
- személyiség motiválás,
- kommunikációs készségek fejlesztése,
- tanulási képességek fejlesztése,
- egészségvédelmi és szociális prevenció,
- viselkedéskultúra fejlesztése,
- önismeret, önnevelés fejlesztése,
- praktikus kreativitás fejlesztése,
- szociális készségek fejlesztése,
- az erkölcsi tartás fejlesztése.

44

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskolája

Pedagógiai Program
2019

4.8 A sajátos nevelési igényű tanulók
Iskola képzési rendje
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamon a törvény által szabályozott összevont (max.3 évfolyamon), vagy nem összevont
csoportban. Szakértői véleménnyel rendelkező érzékszervi, beszédfogyatékos, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók elkülönült vagy integrált oktatása
is történik iskolánkban.
Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál és képvisel,
mint a részvétet és védettséget. Segíti a tanuló saját adottságai és lehetőségei kiaknázásával a
tőle különböző emberek közé beillesztését.
Sajátos nevelési igényű tanuló az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd
Az SNI igény kifejezi
- a tanuló élettani sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges, vagy teljes körű
módosulását
- az iskolai tanuláshoz szükséges képességek és készségek részleges vagy teljes kiesését,
fejletlenségét, az átlagostól eltérő lassabb ütemű és szintű fejleszthetőségét
- A sajátos nevelési igényű tanuló a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő
- nagyobb mértékű differenciálást
- speciális pedagógiai eljárások alkalmazását
- kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs
- terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé
- Az oktató – nevelőmunkának, pedagógiai hatásfolyamatoknak olyan környezetet és helyzetet kell teremteni, olyan értéket kell közvetíteni, melynek eredményeképpen belső adottságok kiteljesedhetnek a társadalmi szerepek betöltéséhez és a szükséges készségek, képességek és funkciók kifejlődhetnek

SNI nevelési irányelvek
Az SNI gondozási igénye biológiai, pszichológiai, szociális tulajdonság együttese, ahol a tanuló oktathatósága, nevelhetősége, képezhetősége az átlagtól eltérő jellegzetes különbséget
fejez ki. A NAT az SNI tanuló iskolai oktatásának is alapdokumentuma. Az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok az SNI tanulókra is érvényesek.
Helyi tanterv kidolgozásánál figyelembe veszi az iskola:
- Nemzeti Köznevelési Törvény
- Nemzeti Alaptanterv
- Helyi oktatási célokat és lehetőségeket
- Fenntartó minőségirányítását
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Szülői elvárást
Tanulók sajátosságait

Célok:
A SNI tanuló oktatásának tartalmi szabályozása legyen összhangban a gyermek sajátosságaival, a követelmények pedig igazodjanak a fejlődésének várható üteméhez.
Figyelmet fordítunk, hogy a tanulókat a nevelés–oktatás–fejlesztés ne terhelje túl, ezért lehetőséget kell biztosítani a tananyag részek időbeli kiterjesztésére.
Az intézményben sikerkritérium elérése, hogy a tanuló beilleszkedjen, a többi tanulóval
együtt haladjon. Ezt elősegíti az iskola és szülő felkészítése SNI tanuló fogadására.
A nyitott tanulási folyamatban való tevékenység lehetővé teszi egyes gyermek vagy csoport
igényeitől függő pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek, foglalkozások, tanítást–tanulást
segítő speciális eszközök alkalmazását.
Iskolai képzés időtartalma alatt arra kell törekedni, hogy az SNI gyermek személyisége a képzés végére harmonikus legyen, társadalmi normáknak megfelelten éljen, kiegyensúlyozott,
boldog legyen. Személyiség fejlesztésre, közösség fejlesztésre és gyermek és ifjúság védelemre kiemelt hangsúlyt fordítunk.
Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassú ütemű és átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A testi, értelmi és egyéb fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása,
újak kialakításával ép funkciók bevonásával.
Az egyéni sikereket segítő egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
Társadalmi integráció kívánalmainak szem előtt tartása, egyéni életút, továbbtanulás, életvitel,
pályaválasztás segítése.
Követelmény:
A közös követelményt az iskolai pedagógiai programra építjük. Részletes követelmény törvényi kereteit évfolyamokra bontott követelmények tükrében valósítjuk meg, kihasználva az
évfolyam és osztály közötti átjárhatóság lehetőségét.
Feltételek:
- szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanár
- programok, program csomagok összeállítása
- habilitációs, rehabilitációs kis csoportos fejlesztés
- tanulásba, tanításba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezése,
konzultációja, megszervezése
- speciális tanterv, tankönyv, tanulási segédlet
- szükség esetén speciális tanulást, életvitelt segítő technikai eszköz.
Tanórán kívüli lehetőségek
A nevelési–oktatási célok megvalósítását az alábbi tanórán kívüli tevékenységek segítik:
- iskola névadójának ünneplése
- DÖK programok,
- diák étkeztetés
- szakkörök érdeklődés és igény szerint
- tanulmányi kirándulások és szórakozási lehetőségek
- iskolai létesítmény eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
- területileg illetékes egyházaktól függetlenül hit és vallásoktatáson részvétel
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5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.

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

Törvényben biztosított
jogkör

A folyamat megfogalmazása

Konkrét célok

Döntési jogkör

Közösségi élet tervezése,
szervezése

A szervezési készségek kialakítása, működtetése, gyakorlása.

Az osztályokban
megbeszélik a
tanulók. A DÖK
képviselők előterjesztik a gyűlésen
és megbeszélik.

Döntési jogkör

Tisztségviselők megválasztása

Demokrácia, az önkormányzatiság
gyakorlása.

A DÖK képviselőket az osztályok
választják meg. A
DÖK elnököt a
DÖK gyűlés.

Döntési jogkör

Képviselet a diákönkormányzatban

Felelősségvállalás,
vita, választás. Demokrácia, az önkormányzatiság
gyakorlása.

Osztályonként 2 fő
delegálása.

Döntési jogkör

Döntés egy tanítás nélkü- Felelősségvállalás.
li munkanap programjáDemokrácia gyakorról
lása.

A DÖK képviselők
a gyűlésen megbeszélik és döntenek
róla.

Véleménynyilvánítási
jog

Házirend elfogadása

Az iskolánkba
beiratkozott első
osztályosok kézhez
kapják a Házirendet. A Házirend
minden év első
osztályfőnöki óráján kihirdetésre
kerül. Ha az iskola
tanulói vagy más
fórumváltoztatást
javasol, akkor a
DÖK képviselők a
gyűlésen megbeszélik.

Felelősségvállalás.
Demokrácia gyakorlása.
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Véleménynyilvánítási
jog

Tanulók fegyelmi eljárása

A szabályok érték- A DÖK elnök részt
közvetítő szerepének vesz a fegyelmi
elsajátítása. Az isko- tárgyaláson.
la tanulóihoz a társadalomhoz
való
pozitív viszonyulás
megtanulása.

Véleménynyilvánítási
jog

tanulók közösségét érin- Az önkormányzatitő kérdések meghozata- ság gyakorlása.
lánál,
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók
elkészítéséhez, elfogadásához,

A DÖK gyűlés
megtárgyalja
az
érintett kérdéseket,
és ha szükséges
írásbeli véleményt
készít.

Véleménynyilvánítási
jog

a tanulói pályázatok, A közösség iránti
versenyek meghirdetésé- felelősségvállalás
hez,
fejlesztése.
megszervezéséhez,

A DÖK tagjai figyelik a pályázatokat és előterjesztik
a gyűlésen. Ha úgy
értékelik, megvalósítják a pályázatot.

Véleménynyilvánítási
jog

iskolai sportkör működé- A közös célokért
si rendjének megállapítá- való felelősségvállasához,
lás fejlesztése.
az egyéb foglalkozás
formáinak meghatározásához

A DÖK gyűlés
javaslatot tehet az
ISK
működési
rendjének megállapításához.

Véleménynyilvánítási
jog

könyvtár, a sportlétesít- A közös célokért
mények működési rend- való felelősségvállajének
lás fejlesztése.
kialakításához,

A DÖK gyűlés
javaslatot tehet az
iskolához tartozó
könyvtár és sportlétesítmény működési
rendjének
megállapításához.

5.3 Esélyegyenlőségi intézkedések
Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet, etnikai származás) ne jelentsenek akadályt az oktatási lehetőségek kihasználásában.
A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje
mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű számításokat elvégezni. Az iskolai kudarc kezelése segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat.
Az iskola esélyegyenlőségi programjának célja, hogy biztosítsa az intézményen belül az
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, mindennemű diszkrimináció kizárását
korra, vallásra, nemzetiségre, szociális, anyagi helyzetre való tekintettel, figyelembe véve a
szülők igényeit és a törvényi előírásokat.
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A program közvetlen célcsoportja: a kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű, a
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek.
A program közvetett célcsoportja: az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa, az iskolával
együttműködő szakmai szolgáltatók, a témában érintett civil szervezetek képviselői, valamint
döntéshozók, ill. a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában érintett nem pedagógus szakemberek, és természetesen a szülők.
Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett biztosítjuk
a tanítványok optimális képzésével az esélyteremtést.
A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden tevékenysége során
figyelembe veszi és alkalmazza különösen:
- a beiratkozásnál
- tanításban, ismeretközvetítésben
- a gyerekek egyéni fejlesztésében
- az értékelés gyakorlatában,
- tanulói előmenetelben
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében
- a továbbtanulásban, pályaorientációban
- humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel
A tantestület minden tagjának ismernie kell, és kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és
az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályokat, biztosítania kell a diszkriminációmentes
oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását.
Minden pedagógus felelősséggel kísérje figyelemmel tanulóinak helyzetét, tartson személyes
kapcsolatot a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében az illetékes hatáskörrel
rendelkező intézményekkel, szervezetekkel, és aktívan vegyen részt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében.
A nevelői továbbképzések alkalmával minden nevelő számára biztosítani kell az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való részvételt.
A tantestület tagjának ismernie kell az iskola esélyegyenlőségi programjában foglaltakat, és
aktívan közre kell működniük annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a
tantestület minden tagjának kötelessége jeleznie azt az iskola ifjúságvédelemért felelős nevelőjének.
Irányelveink:
Az iskola kezdő évfolyamán a bemeneti mérések elvégzésével már a tanév elején kiszűrjük
azon gyermekeket, akik a mindennapi tanulás terén elmaradnak társaiktól az osztályban.
A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében
képesség-kibontakoztató vagy integrációs foglalkozásokat szervezünk alsó és felső tagozatban
egyaránt osztálykeretben, osztálybontás esetén csoportban, amelyeknek célja a személyiségfejlesztés, a tanulási kudarcnak kitett tanulók sikertelenség-érzésének oldása, valamint a szociális hátrányok enyhítése. A lemaradást egyéni foglalkozáson, felzárkóztatáson, a differenciált oktatás pedagógiai módszereinek alkalmazásával, csoportmunka alkalmazásával igyekszünk pótolni. Szükség esetén konzultálunk az osztályfőnökökkel, és értesítjük a szülőket.
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Minden esetben arra törekszünk, hogy az évfolyam követelményeinek az alapjait a lehető legalaposabban sajátítsa el minden tanítványunk. Ez lehetőséget teremt tanulóink számára a folyamatos haladásra, az évvesztés elkerülésére.
Különös figyelmet fordítunk azon tanulókra, akik viselkedésében magatartászavaros jegyeket
fedeztünk fel. Elsősorban iskolapszichológusunk segítségét vesszük igénybe, de a probléma
megoldása érdekében együttműködünk a Családsegítő Szolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat
szakembereivel.
Az egyes magatartási formák torz, az iskolában nem elfogadható megnyilvánulásáról jegyzőkönyvet veszünk fel az eset leírásával, amiről az osztályfőnökök tájékoztatják az ifjúságvédelmi felelőst, majd az a szülőket, és a családsegítő szolgálat munkatársait. Ezen tanulóknál is
törekszünk arra, hogy elsajátítsák a kulturált magatartásformákat, felismerjék a tanulás fontosságát.
Rövid távú célok:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata és felismerése.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi sikerességét segítő programok kidolgozása és elindítása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának megszervezése.
Az alapkészségek fejlesztését kiemelten kezelő programok iskolai kidolgozása és elindítása.
Tanórán kívüli foglalkozások szervezése a tanulói lemaradások csökkentése és a tehetségek
gondozása érdekében.
A sajátos nevelési igényű tanulók szakellátásának biztosítása a Szakszolgálat munkatársainak
bevonásával.
A bemeneti mérések alkalmazásán alapuló egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és iskolai
alkalmazása.
Kapcsolatfelvétel az érintett tanulók szüleivel, családlátogatások, fogadóórák tartása.
Középtávú célok:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményének javítása.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, a 8. évfolyamot
elvégzők arányának növelése.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beiskolázásának növelése az érettségit adó középfokú intézményekbe.
Az országos mérési eredmények javulása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeiben.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növekedése a tanórán kívüli foglalkozásokon. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása indokolt esetekben.
A pedagógusok célzott továbbképzésének szervezése, (fejlesztő pedagógia, logopédia, képességfejlesztő oktatás) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb oktatásának érdekében.
Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel.
Megvalósítás:
Az iskola biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányos elhelyezését az osztályokban. (Abban az esetben, ha több tanulócsoporttal működne egy-egy évfolyam). Az iskola
lehetővé teszi minden pedagógusa számára az adaptálható módszerek bemutatását, a problémák, szakmai tapasztalatok megvitatását, a megoldási alternatívák kidolgozását.
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Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeket szervez a különbségek, lemaradások csökkentése érdekében.
- az iskola segítséget nyújt a pedagógusok szakmai és a pedagógus munkát segítő szakmák
közös szakmai nyelvének kialakítására, a közös problémamegoldó stratégiák hosszú távú
koncepciók kidolgozására
- az iskola együttműködik a közvetlen és közvetett partnerekkel a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók lemaradásának csökkentése érdekében
- az iskola figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelét és továbbtanulását
- a pedagógusok szakmai információs szolgáltatásának kiépítése. Az igénybe vehető szolgáltatásokról a Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat által nyújtott tájékoztatás
révén
- az iskola a saját eszközeivel hozzájárul a sajátos nevelési igényű tanulók hátrányainak
csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedés esélyeinek növeléséhez
A probléma Cél konk- Intézkedés
megállapítá- rét meg- leírása
sa
fogalmazása

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Az
intézkedés
eredményességét
mérő indikátor
középtávon
(3 év)

Gyenge szülő-iskola
kapcsolat

Együttműködő
szülők

Családlátogatás, felvilágosítás, egyéni és csoportos beszélgetés

Szülői értekezletek látogatottsága.
Ellenőrzök
aláírása

A fogadóórák
Együttműkölátogatottságának dő szülői könövekedése
zösségek kialakítása

A HHH és
HH tanulók
lemorzsolódása.

Bukások
számának
csökkentése.

Differenciált
oktatás gyakorlati alkalmazása,
egyéni képességfejlesztés

Bukások
számának
csökkenése

Csökken az évismétlők száma.

Nő a középiskolásban tanulók aránya

A HHH és
HH tanulók
nem készítenek házi feladatot.

Mindenki
készítsen
házi feladatot

Megfelelő
szintű feladatok adása, az
elkészítés
segítése

Rendszeres
írásbeli munkavégzés
otthon és az
iskolában

Önálló tanulás
otthon.

Önálló ismeretszerzés
képességének
kialakulása
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A HHH és
HH tanulók
nem készülnek fel a
másnapi tanórára

Felkészülés a másnapi tanítási órákra

A tanuló motiválása, tanulásmódszertan tanítása

Az otthoni
ismeretszerzés,
gyakorlás

Javuló tanulmányi eredmények

Az OKÉV
felmérések
eredményeinek javulása

A HHH és
HH tanulók
közül magas
a magatartászavaros tanulók aránya

A figyelem és
koncentráció növelése

A fejlesztő
foglalkozások igénybevétele

Javul az iskolai fegyelem

Javul az iskolai
fegyelem és tanulmányi eredmény

Kezelhetőbb
tanulók és
javuló iskolai
tanulmányi
eredmény

A HHH és
HH tanulók
OKÉV-es
felmérésének
az eredménye gyengébb társaiknál

A HHH
és HH
tanulók
OKÉV
eredményeinek
javítása

Új pedagógiai módszerek bevezetése

Eredményesebb oktatónevelő munka

Kompetencia
alapú oktatás
elterjesztése az
iskolában

Az OKÉV
felmérés
eredményeinek tartós
javulása

A HHH és
HH tanulók
közül kevesen jelentkeznek érettségit adó
középiskolába

Több
HHH és
HH tanuló jelentkezzen
gimnáziumba

A tudás, mint
érték megismertetése és
elismertetése

Több HHH
és HH tanuló
továbbtanulása

A HHH és HH
tanulók nagyobb
számú továbbtanulása

A HHH és
HH tanulók
nagyobb
számban tanulnak tovább
gimnázium

5.4 A pedagógusok közösségének fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai pedagógusi közösségek megszervezése, irányítása.
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó pedagógusi közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői
fejlesztése.
2. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat: A pedagógusi közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy
vezetői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
3. A pedagógusi közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat: A pedagógusi közösségeket irányító vezetők és választott képviselők legfontosabb
feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése.
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4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat: A pedagógusi közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

5.5 A szülői közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
1. A különféle iskolai szülői közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó szülői közösségek kialakítása, valamint
ezek életének tudatos, tervszerű fejlesztése.
2. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat: A szülői közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek,
illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
3. A szülői közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat: A szülői közösségeket irányító választott vezetők és az iskolai vezetők, pedagógusok
legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése.
4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat: A szülői közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák,
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
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6. A személyiségfejlesztést és közösségfejlesztést szolgáló tevékenységek színterei
6.1 Tanítási óra
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
-

-

A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy
a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott
teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az
egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.

6.2 A tanítási órán kívüli tevékenységek
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik:
Hagyományőrző tevékenységek
Fontos feladat az iskola névadójának Könyves Kálmán emlékének ápolása. Ezt szolgálja az
évenkénti megemlékezés, a különféle iskolai rendezvények megszervezése, pl. Könyves nap.
Hagyományos ünnepeink: mikulás, karácsony, farsang, tanévzáró hangverseny, illetve a 8.
osztályosok ballagása.
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő események
kapcsán:
Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről iskolai kereteken belül:
- 1956. október 23-a,
- 1848. március 15.
Megemlékezünk a következő emléknapokról:
- Aradi vértanúkra emlékezés október 6.
- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25.
- A holokauszt áldozatainak emléknapja április 16.
- Nemzeti Összetartozás napja június 4.
Hagyományos ünnepeink:
- Tanévnyitó
- Tanévzáró
- Föld napja
- Költészet napja
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Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló
diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
Napközi otthon, tanulószoba
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően,–amennyiben a szülők igénylik – az iskolában
tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. év-folyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi és/vagy tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon öszszevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik.
Diákétkeztetés
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára–igény esetén – ebédet (menzát) biztosít az
intézmény. Az önkormányzat által megállapított étkezési térítési díjakat az élelmezés vezetőnél
meghatározott módon kell befizetni.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
- Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére korrepetálást, fejlesztő foglalkozást biztosítunk.
- A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt
elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő
órákat tartunk magyar nyelv, angol nyelv és matematika tantárgyakból.
- További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények
és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola vezetősége dönt.
- A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a közoktatási törvény előírása alapján heti két órában azok a tanulók vesznek
részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé
teszi, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
Iskolai sportkör
Az iskola sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési
órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a
különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem iskolai dolgozó.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
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A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Iskolai kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal iskolai kirándulást szerveznek. Az
iskolai kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Ha a tanuló a házirendet súlyosan megsérti, az iskolai kiránduláson való részvételét
megtilthatjuk. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon,
az iskola falain kívül szerzett, több napon keresztül tartó iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Ezen iskolai foglalkozásokon való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szabadidős foglalkozások
A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a tanulókat felkészíteni
azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolai könyvtár
Az iskolai napokon látogatható könyvtár segíti a tanulók egyéni tanulását, önképzését. Lehetőség van könyvtári órák tartására, melyeken a diákok tüzetesebben megismerkedhetnek a
könyvtár állományával. Délutáni foglalkozások alkalmával felkelthető, fokozható a diákok
érdeklődése a könyvek világa, a tudás iránt. A tanárok munkáját is segítheti, megkönnyítheti
szakirodalmak, könyvek kölcsönzése.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. A tanulók az esetleges okozott kárért anyagi felelősséggel tartoznak.
Hit- és erkölcstan oktatása
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak–az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül–hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstanoktatáson való
részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola helyet biztosít és tanév elején a hitoktatókkal
történő egyezség szerint a hittanórák egy részét beépíti az órarendbe.
Az iskola minden év május 20-ig felméri, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit –és
erkölcstanórán vagy az iskolában kötelező erkölcstan órán kíván részt venni.
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7. Szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola intézményvezetőja, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják:
- az iskola intézményvezetőja legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákön- kormányzat vezetőségének ülésén,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőságával,
a neve- lőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola intézményvezetőja és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola intézményvezetőja legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség
választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
- Szülői értekezlet
Feladata:
1. a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
2. a szülők tájékoztatása
- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
- az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,
- a helyi tanterv követelményeiről,
- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola intézményvezetősága felé.
- Fogadóóra
Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
- Nyílt tanítási nap
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Feladata: hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül
gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
-

Írásbeli tájékoztató
Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.

6. A szülői értekezletek, a fogadó órák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg.
7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőságával,
nevelő- testületével.

8. Az iskolai egészségnevelési elvek
Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai
1. A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.
2. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
3. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
- az egészséges táplálkozás
- a testi, lelki egészségfejlesztés; viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez vezető
szerek fogyasztásának megelőzése
- bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése
- baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás
- a családi és kortárskapcsolatok
- a környezet védelme
- az aktív életmód, a sport, mindennapos testnevelés
- a személyes higiénia,
- a szexuális fejlődés területén.

8.1. Az iskolai egészségfejlesztési program
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásnak feladata.
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Feladatok

A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása.

Komplex intézményi mozgásprogram feladattervének kialakítása és megvalósítása
egy tanévre.
Az egészséghez és egészséges környezethez
Annak tudatosítása, hogy az önálló testedzés
való igény kialakítása.
és sportolás fontos eszköze a személyiség
fejlesztésének és a lelki egészség megőrzésének, az egészségtudatos magatartásnak.
Önismeret, önuralom, társadalmi normák A személyes kapcsolatokban a stressz-és
szerinti viselkedés, pozitív gondolkodás.
feszültségoldás alapvető fontosságú.
Biztonságos életvezetés elsajátítása.
Lelki egészség fejlesztésének a szükséges
prevenciós folyamatok és tevékenységek
fontossága, a közösség fejlesztő ereje.
Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
- a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások;
úszásoktatás
- a különböző tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki
órák tanóráin feldolgozott ismeretek
- az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök; túra; minden
félévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre
- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogorvos, iskolapszichológus)
segítségének igénybe vétele: évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon
egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez
Az egészségfejlesztés célja
Az egészségfejlesztés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,
érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot
érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető
hatások csökkentésére.
A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy
csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a
környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy
alkalmazkodjék ahhoz.
Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt
kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat,
valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem
csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jólétig
terjed.
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Ebből adódóan:
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével a holisztikus egészségfejlesztési modell szerint szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak
a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és
magatartását fejlesztik.
Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem
az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is
nevel.
A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben
legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt
kialakítani, konfliktusokat megoldani, tisztában legyenek a fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismeretekkel.
Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes
anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget, veszélyeztető tényezőit.
Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az
iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési
eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira.
Figyelmet kell fordítani, továbbá a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére,
legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására).
Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez
vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és kábítószer–fogyasztás, káros
szenvedélyek (játék, számítógép, Internet, stb.) helytelen táplálkozás, öltözködési szokások)
kialakulásának megelőzésében.
Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő
felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe
van.
Célkitűzés
Iskolánk célja
- a tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt
- a tanulók képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat
- ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit
- Ismerjék a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét, az egyénileg kialakított mozgásprogram fontosságát
- Ismerjék a feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi – lelki kiegyensúlyozottság elérésében
- az egészségérték legyen számukra, utasítsák el a számukra károsat
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mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és programok szervezésével

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok:
- az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének
- biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket
- nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető,
de tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő lehetőségeket
- tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási
alternatívákat ajánlunk, megtanítjuk a tanulókat megfelelő egészségvédő magatartásra,
gyakorlással, segítséggel, példamutatással
- nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése
- motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is
- segítsük mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az
egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és helyes döntések megvalósításában
- a napközis tevékenységek során, biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a délelőtti megterhelő
tanulás után 1 - 1 órát szabad levegőn töltsenek gyermekeink, tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal
- fordítsunk figyelmet a helyes napirend és hetirend kialakítására
Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai
- az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezés fontosságának ismertetése
- a kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés az étkezések rendjének kialakítása
- az iskola háromszori étkezés lehetőségét biztosítja tanulói számára
- el kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az iskolában
étkezzenek
- az étkezést biztosító vállalkozó az életkornak, gyermekélelmezési normáknak megfelelően
állítsa össze az étrendet
- az egyes beteg gyermekek külön étkeztetésének a megoldása
- el kell érnünk, hogy a tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék
előtérbe az egészséges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen
dolgokat: chips, cola, cukros, szénsavas üdítő
Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése, a mindennapos testnevelés
A napjainkban zajló gazdasági és társadalmi átalakulás gondjai között kiemelten szerepel a
lakosság romló egészségügyi állapota. Drasztikusan növekszik az indokolatlanul korai halálozások száma – elsősorban az egészségre káros szokások elterjedésével, az egészséget nagyban
károsító életmóddal. Egyértelműen kimutatható, hogy a fiatalkori mozgásszegény életvitel,
inaktivitás és egészségtelen táplálkozás szorosan összefügg mindezzel.
Felmérések igazolják, hogy a magyar gyermekek egészségi állapota meglehetősen kedvezőtlen és aggasztó, hiányzik az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek elsajátításának feltételrendszere. Sok az ortopédiai gondokkal küzdő tanuló. A gondokat tovább fokozza az a tény is, hogy mostanra már minden harmadik diák átlagosan 10%-nyi túlsúllyal
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rendelkezik. Nagyon magas a felmentett, a könnyített s a gyógytestnevelésre szoruló tanulók
száma is.
Legveszélyesebb a betegség kialakulása szempontjából a kisiskoláskor és a serdülőkor. Óvodás és iskolás korban még van remény arra, hogy a gyerekekben kialakítható a rendszeres
testmozgás igénye, továbbá megalapozhatók a helyes táplálkozási szokások, rögzíthetők az
egészséges életvitel alapelemei.
A mindennapi testnevelés céljai
- tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket
- tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének legalább alapfokú tudnivalóit
- a testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb
- megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem alapjaival
- a fenti célok elérése érdekében a következő sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell érvényesülniük, megjelenniük a tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon
- minden tanuló minden tanítási napon részt vesz a testmozgás-programban
- minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson figyelünk a keringési és légző rendszer
megfelelő terhelésére
-

minden testnevelési órán, foglalkozáson van gimnasztika, valamint a helyes testtartást
szolgáló gyakorlatsor, légző-torna
a testnevelési tananyag egészében betartandóak a gerinc- és izületvédelmi szabályok.
fontos feladat a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése
fontosnak tartjuk, hogy minden testnevelési óra, sportfoglalkozás örömet, sikerélményt
jelentsen az eltérő adottságú tanulóknak is
alapvető, hogy érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai
fontos, hogy minden foglalkozáson szerepeljenek életmód-sportok, amelyeket egy életen
át lehet folytatni
figyelünk arra, hogy a program népi játékokat is tartalmazzon – így a hagyományőrzés
is szerepet kap
a tánc, mint mozgás is szerepel programunkban

Komplex intézményi mozgásprogram
1. Az egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport és
egészségnap)
2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és életkori sajátosságoknak megfelelően
épüljenek be az óratervi órákba.
3. Az egész napos iskolai napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási tervben
foglaltak szerint, a szabadidős tevékenységek időkeretének min. 40%-ában testmozgás különféle formái domináljanak a témákhoz igazodóan.
4. Az egyéb foglalkozásokon nagyobb időkeretben és változatosabb formában legyenek sportfoglalkozások.
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5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak megfelelően – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, amely a szabadidős és napközis időkeret tevékenységeinek kiemelt feladata.
6. Az intézmény kapcsolatrendszerében az iskolai és települési sportegyesülettel, társadalmi
szervezetekkel, alapítvánnyal együttműködünk a tanulók mozgáskultúráját fejlesztő programokban.
7. A tanulmányi kirándulás, erdei iskola és iskolai tábor kiemelt célja a mozgás és egészségtudatos életmódra nevelés.
8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a
testmozgás népszerűsítésére, életvezetési tanácsadásra.
9. A legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.
10. A tanulók fizikai állapotának mérése alapján a szabadidő és a sport terén a mozgásprogramokra készüljön minden évben javaslat.
A komplex intézményi mozgásprogram feladatterve az éves munkaterv mellékleteként kerül
kidolgozásra.

Foglalkozások
Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő foglalkozások biztosítják:
1- 4. évfolyamon
- heti 5 testnevelés óra –
- 2017/18. tanévtől kézilabdás osztályt indítottunk felmenő rendszerben.
- tantervi anyag elsajátítása, amelynek keretein belül egy testnevelés órát a kölyökatlétika
oktatására, 1 testnevelés órát néptánc oktatására, (jelenleg 8 órára van lehetőségünk) a 4.
évfolyamon (heti 2 óra) úszásra fordítjuk
- tartásjavító torna a testnevelés óra keretében
- heti 1 óra néptánc a zenei tagozatos évfolyamokon.
- minden nap 30 perces játékos egészségfejlesztő testmozgást tartunk a napközis
foglalkozásokon, ha a lehetőség engedi, akkor a szabad levegőn
- a sportolás, testnevelés helyei: tornacsarnok, tornaszoba, iskolaudvar
5- 8. évfolyamon:
- heti 5 óra testnevelés
- a plusz két testnevelés órát négy sportág kiemelt oktatására fordítjuk, amely a kézilabda,
asztalitenisz, labdarúgás és úszás.
- a hét meghatározott napján szervezett tömegsport-foglalkozások vannak, melyek tevékenységébe a tanulók alkalomszerűen is bekapcsolódhatnak
- a testnevelés órák keretében oldjuk meg a könnyített testnevelési feladatokat
- a sportolás, testnevelés helyszínei: tornacsarnok
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások
Szerves részét képezik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének. Ezek a foglalkozások igazodnak a tanulók és a szülők igényeihez, anyagi hátteréhez.
Ide tartozó programok (Kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok, költségeit a szülők
finanszírozzák. A részvétel nem kötelező)
Természetesen az iskola együttműködik a különböző sportegyesületekkel, és támogatjuk,
hogy ezekben minél több diákunk sportoljon versenyszerűen.
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Heti 5 testnevelés óra; melynek keretében figyelmet fordítunk az elemi mozgások és játékok
tanítására, gyakorlására, amelyek egyrészt sokoldalú mozgástapasztalatot biztosítanak ügyességük fejlesztésére, ugyanakkor hozzájárulnak fizikai képességeik életkoruknak megfelelő
fejlesztéséhez az egészséges életmód szokásainak megalapozásához, mozgásigényük felkeltéséhez, kielégítésükhöz és a sport megszerettetéséhez.
-

fejlesztjük térbeli tájékozódó képességüket, egyensúlyérzéküket
az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása
megalapozzuk az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás szokásainak igényét
az órák szervezésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulóknak sikerélménye legyen, így a mozgást örömmel végzik
a heti 5 testnevelés órán felül a gyerekek életkorának és érdeklődési körének megfelelő
mozgáslehetőségek biztosításával teremtünk lehetőséget a „mindennapos testnevelésre”:
- futball, kosárlabda, kézilabda
- mezei futóverseny
- atlétika
- Mikuláskupa
- Nyuszikupa
- játékos testmozgás napköziben
- tömegsport
- tánc (alsó tagozatos zenei évfolyamokon)
- az adott sportágban tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése
- osztálybajnokságok rendezése
- túrák, kirándulások (a szülők pénzbeli hozzájárulásával)

Személyi higiéné
- tisztálkodás igényének kialakítása.
- helyes fogápolási technika elsajátítása, fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén
tanulóink fogászati kezelése
- a ruházat tisztántartásának igényének kialakítása
- az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása.
- váltó cipő használata az iskolában
- az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése és gyakorlása
- a gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi szabályainak betartatása
- a káros élvezeti szerek (cigaretta, alkohol, kábítószerek) veszélyeinek és fogyasztásuk
következményeinek megismertetése
- szükség esetén egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. (fogorvos, védőnő, iskolaorvos, iskolapszichológus)
Mentális egészség
- a tanuló beilleszkedését segítő tevékenység az iskolai környezetbe az iskolai hagyományok felhasználásával és a diákönkormányzat közreműködésével
- humánus, kellemes iskolai légkör fenntartása
- a megelőzés szempontjaira való összpontosítás
- az oktató- és nevelőmunka során tanulóink megóvása a stressztől, monotóniától, szellemi
túlterheléstől
- fokozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése - (csonka családban élők, testi fogyatékosok, szexuális zaklatásnak, erőszaknak kitett gyerekek)- és folyamatos segítése
- a lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás – szakemberek bevonásával újabb
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-

sérülésének megelőzése
megfelelő felvilágosítás az egészségkárosító szerekről és ezek hatásairól

-

mintaadás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez
stressz és feszültségoldó módszerek megismerése

Szexuális felvilágosítás
- fel kell mérni a tanulók ismereteit a szexualitás témakörében
- ismeretnyújtás a szex, emberi életben betöltött szerepéről
- a tanulók tájékoztatása a nemi úton terjedő betegségekről, ezek megelőzési lehetőségeiről,
valamint a betegségek következményeiről
- a fogamzásgátló módszerek megismertetése
Szabadidős tevékenység
A napjuk nagy részét az iskolában töltik a gyermekek, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a
napi tanulás mellett módjuk nyíljék pihenésre, regenerálódásra.
- intellektuális képességeik mellett, arányosan fejleszthessék egyéb képességeiket, kreativitásukat
- választható tevékenységek révén biztosítjuk gyermekeink sokoldalú fejlődését, mivel a
szabadidő töltési szokások döntően ebben a korban alakulnak ki
- ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas eltöltésére készítsük fel őket, sokfajta szabadidős tevékenységek kínálunk számukra
- figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, érdeklődését, nemenkénti különbségét
- arra törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások sokféle képességet fejlesszenek, lehetőséget adva arra, hogy a gyermekek minél többfajta foglalatosságot próbáljanak ki, s a választott tevékenységben elmélyülve megtalálják kikapcsolódásukat
- alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a tanórákon tanultakkal összhangban legyen a délutáni
elfoglaltság. Fontos, hogy további művelődésre, önművelésre adjanak alkalmat, lehetőséget a délutáni szabadidős foglalkozások
- figyelemmel kísérjük az egyes gyermekek választását, a tevékenységekben való aktivitásuk jellegét. Segítjük és bevonjuk a szabadidős tevékenységekbe a visszahúzódó, peremhelyzetű gyerekeket
- elvünk, hogy a nevelői irányítás közvetett módon valósuljon meg, hogy a gyermekek szabadidejükben valóban szabadnak érezzék magukat
- iskolánkban a következő szabadidős tevékenységek közül választhatnak gyermekeink:
Szakkörök, sakk, sport, ének, tánc, természetjáró, számítástechnika, rajz, középiskolai előkészítők, egészséges életmód, versenyek, vetélkedők, kézműves foglalkozások, zsibvásár,
énekkar, Könyves nap, családi nap az egészséges életmód jegyében, színházlátogatás, mozi látogatás, múzeumlátogatás, tanulmányi kirándulások (szülők pénzbeli hozzájárulásával)
Programokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
- faliújság: alkalmas arra, hogy az ügyes gyűjtőmunkákat, a jó feladatmegoldásokat a tanulók hosszabb ideig is tanulmányozhassák, mód nyílik az adott osztály egészségügyi témáinak problémáinak konkrétleírására
- egészségnevelő plakátok kiválóan használhatók, mert jelentős információhordozók, és
mozgósító hatásuk sem elhanyagolható
- megemlékezések: - Egészségügyi világnap (április 7.), Nemzetközi Vöröskereszt-nap
(május 8.), Dohányzásmentes világnap (május 31.), A véradók napja (november 27.)
- AIDS elleni világnap (december 1.)

66

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája

Pedgógiai Program
2020

A tervek elkészítéséhez, feladataink megvalósításához a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Tagjai: iskolaorvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős, pszichológus, logopédus, DÖK
vezető
tanár,
osztályfőnökök,
munkaközösség-vezetők,
intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek.
Munkatervet készítenek, valamint évvégén a teljesítésről beszámolót készítenek.
Külső kapcsolataink: - iskolaorvos
- védőnő
- családsegítő központ
- vöröskereszt
- pedagógiai szolgálat
- nevelési tanácsadó
- rendőrség
- drog prevenciós szakmai szervezetek
A szervezetek elérhetőségét az SZMSZ tartalmazza, valamint az intézményvezető helyettesi
irodában megtalálható.
Kapcsolat a szülőkkel
Az iskola törekszik arra, hogy minél jobban megismertesse nevelési alapelveit a szülőkkel. Ezt
a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni.
Ennek formái: - a szülői értekezletek
- a fogadó órák
- személyes beszélgetések
Az iskola vezetése a Szülői munkaközösséggel való együttműködésre, az általuk továbbított
megvalósítható kívánalmak teljesítésére törekszik.
Ezen szervezetekkel, a működési szabályzatukban meghatározott időközönként megbeszélést
tart, ahol a múltra vonatkozó problémákat, tapasztalatokat megbeszélik, a jövőt illető elképzeléseiket pedig egyeztetik. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan vegyenek részt, és
ezzel mutassanak példát gyerekeiknek.
Pedagógusok
A feladatok ellátására alkalmassá kell tenni az iskola pedagógusait. Számukra a nevelőtestületi továbbképzések keretein belül biztosítjuk a megfelelő alapismereteket.
A továbbképzési tervben hangsúlyt fektetünk a speciális ismeretek elsajátítására (drogügyi
koordinátorképzés, mentálhigiénés képzés)
Iskolai testnevelés és sport
A 2011/2012-es tanévtől 1. és 5. évfolyammal megkezdve felmenő rendszerben heti öt testnevelés órával, és iskolai sportszakkörökkel biztosítjuk a rendszeres mozgást. A, szabadidős és
tanórán kívüli tevékenységek célja az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a pozitív
magatartásformák, szokások kialakítása, megszilárdítása. Iskolánkban évek óta jól működik az
Iskolai Sport Kör. Szervezi és támogatja a versenyeken való részvételt.
A Sport –klub működése az alsó tagozatos gyerekek nagyobb tömegeit mozgatja meg, ezért
hatása jelentős. Iskolán kívüli szervezetekkel is jó a kapcsolatunk, részt veszünk körzeti, területi, járási, megyei és országos versenyeken különböző sportágakban.
Az iskola épületeinek udvarát igyekszünk úgy kialakítani, hogy a játékok és eszközök a több
mozgást szolgálják, és a gyerekeknek délután, a szabadidejükben vagy szünetekben is lehetőségük nyíljon a változatos mozgásra. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődésérés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség
fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a
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keringési és légző rendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére;
értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat; sajátítsák el az
alapvető baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási ismereteket.
A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
- az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése
- a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz
igazított fejlesztése
- sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz
- a képességfejlesztéshez és a sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai, biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése;
mozgáskommunikáció
Játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, célkitűzés megvalósítása, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet
szeretete és környezetkímélőn magatartás.
Az egészséges testi fejlődés segítése
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően,
károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék
a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a
megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt.
A mozgáskultúra fejlesztése
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el
egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek
összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani sportjátékokat. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. Sajátítsanak
el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket. Fejlődjenek kondicionális és koordinációs képességeikben.
A mozgásigény fenntartás
Igényeljék a rendszeres testmozgást, jellemezze életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
Hangsúlyozott értékek, melyeknek a fejlesztése kiemelt feladat:
- testi és lelki egészség
- edzettség
- a sporttal is kialakítható és erősíthető személyiségvonások
- hétköznapi cselekvésbiztonság kialakítása és továbbfejlesztése
- szocializációs lehetőségek
- személyi higiéné kialakítása
A testnevelés és sport értékhordozó. A személyiségfejlesztés és a közösségépítés terén is magasan reprezentált értéket képvisel iskolánkban. A testnevelés és sport az emberi kultúra részét képezik.
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Testnevelési értékelési rendszer
Orvosi vizsgálatok alapján tanítványaink négy csoportba kerülhetnek:
1. egészséges
2. könnyített testnevelésre utalt
3. gyógytestnevelésre utalt
4. teljes felmentett
Az osztályzásuk a következőképpen történik:
Egészséges: a megállapított követelményekhez képest történő értékelés.
Könnyített testnevelésre utalt: A testnevelés órán hosszabb betegség utáni gyenge fizikai állapot, az átlagtól eltérő diszharmonikus testi adottságok, ill. mozgásszervi, belgyógyászati stb.
elváltozások esetén.
Értékelésük: Hosszabb betegség utáni lábadozás után a tananyag pótlás megtörténte esetén az
adott részterület anyagából bemutatás. Az átlagtól eltérő diszharmonikus testi adottságok, ill.
mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozások esetén a követelmény csökken, a saját magához képest történő fejlődés előtérbe kerül.
Gyógytestnevelésre utalt: Nagyobb mértékű egészségi (funkcionális) állapotváltozásuk van
vagy az iskolai testnevelés mellett speciális gyógytestnevelésre tartanak igényt.
Két csoportja van:
- kontraindikált gyakorlatok figyelembevételével testnevelés órán is részt vehetnek. Értékelésük saját magukhoz képest történő fejlődésük szerint történik
- elváltozásaik miatt nem vehetnek részt iskolai testnevelés órán csak
gyógytestnevelésben. Természetesen értékelésükre nem kerül sor
- felmentett: Akik egészségiállapot-változásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben
történő ellátása (gyógytorna) szorulnak, így az iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy
végleg felmentendők. Értékelésre nem kerül sor

Iskolai Drogstratégia
Az iskola küldetése:
- az egészségprogram részeként a fiatalok kommunikációs- és cselekvési képességét javítani
kell, életmódjukat, az értékekkel történő azonosulásukat – köztük az egészséges életmód
iránti igényt - fokozatosan a pozitív mintákhoz kell formálni
ezen elvekből kiindulva szükséges megtanítani a fiataloknak, hogy hogyan tölthetik el kulturált módon, tartalmasan szabadidejüket, választási lehetőségeket, mintákat bemutatva nekik
- az egészségprogram részét képezi az iskolai drog-prevenciós munka, amely keretében nagy
hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, de szembe kell nézni a drogok jelenlétével is. Az iskola leghatékonyabban a pozitív énkép fejlesztéséhez, a személyiség formálásához képes
hozzájárulni, és e mellett precíz ismereteket tud közvetíteni
- ugyanakkor ki kell szűrni a ténylegesen érintetteket, és a megfelelő segítő felé orientálni
őket
-

Célok és célkitűzések megállapítása
Általános célok:
- az egészségügyi tudatosság kiépítése
- ismeretek közlése, pontosítása
- egyéni képességek, pozitív énkép kiteljesítése
- a beállítódások és a magatartás megváltoztatása
- környezeti változtatások (fizikális és szociális)
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Konkrét célok:
- az iskolai drog-koordinátor kijelölése, feladatkörének pontos tisztázása
- rendszeres felmérések az egészségfejlesztő program keretein belül
- együttműködés kialakítása az iskola vezetésével és a tantestülettel
- pályázati lehetőségek felkutatása
- szülők tájékoztatása
- segítő kapcsolatok kiépítése
- egyéni segítségnyújtás
- diáksegítők felkutatása
- a prevenció beépítése az osztályfőnöki munkába
- délutáni klub-foglalkozások szervezése
- pedagógus továbbképzés
Célkitűzések:
A vezetőség tájékoztatása a programról, a célok tudatosítása, források felkutatása, hálózatszervezés.
A program megismertetése és elfogadtatása a tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal, meggyőzés annak hasznosságáról, önkéntes segítők bekapcsolása a végrehajtásba.
A tervezést befolyásoló tényezők
 Külső környezet
Mind a szülők, mind az önkormányzat a Pedagógiai Program elfogadásával támogatják azokat
az alapelveket, melyre a program épül. Azonban a gyerekek kortárs környezete gyakran a
veszélyeztetettség alapjául szolgálhat.
 Belső környezet
Számolni kell forráshiánnyal. Biztosítani kell az iskolai vezetőség támogatását a program
megvalósításához (erkölcsi, szervezési, pénzügyi szempontból). Ellenállás várható egyes
szenvedélybetegségben érintettek részéről (pl.: legális drogok: alkohol, dohány), ezért a programban részt vevő team tagjait fel kell készíteni a konfrontálásra, motiváltságukat minden
lehetséges módon erősíteni szükséges.
Lehetőségek és veszélyek
Lehetőségek
A program konkrét céljai közül nagy valószínűséggel megvalósíthatók:
- az iskolai drog-koordinátor kijelölése, feladatkörének pontos tisztázása
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folyamatos pályázás
vendégelőadók hívása az osztályfőnöki órákra
a menedzsment tájékoztatása, továbbá erkölcsi támogatásuk biztosítása a programhoz
a tanárok tájékoztatása a programról
segítők bekapcsolása
szülők tájékoztatása
délutáni klub-foglalkozások szervezése

Veszélyek
- a program megvalósulását szervezési, pénzügyi és tudati oldalról veszélyezteti néhány
tényező
- a tantestület nem azonosul a program célkitűzéseivel, esetleg akadályozza azok megvalósítását
- a vezetőség aktív segítségnyújtása a hálózatszervezéshez, forrás felkutatásához, drogkoordinátor kinevezéséhez nem valósul meg
- a veszélyeztetettek számára a felvilágosító - nevelő tevékenység megszervezése nem
sikerül
Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek
Az iskola fontos feladata hogy felkészítse tanulóit konfliktusaik megoldására.
Fontos, hogy a tanuló ismerje a konfliktuskezelés feltételeit, szabályrendszerét, amelyek betartása segíti a feleket az elfogadható megoldások megtalálásában.
-

a felek tudják meghatározni, milyen típusú konfliktusban vesznek részt
legyenek tudatában az erőszak okainak és következményeinek, ismerjenek alternatívákat az erőszakra
ne kerüljék el, hanem vállalják a konfliktust
tiszteljék önmagukat és partnerüket, tiszteljék önmaguk és partnerük szükségleteit
tudjanak különbséget tenni az érdekek és az általuk képviselt álláspontok között
tanulmányozzák kölcsönösen egymás érdekeit, hogy azonosítani tudják a közös és
összeegyeztethető érdekeket
úgy közelítsék meg egymás konfliktusban álló érdekeit, mint az együttműködés által
megoldható problémát
figyeljenek egymás kommunikációjára, próbálják meg minél érthetőbben közölni az
információkat
kontrollálják egymás szubjektivitását, sztereotípiáit, hamis ítéleteit, percepcióit, melyek az akut konfliktusok gyakori tartozékai
fejlesszék önmaguk konfliktuskezelő képességeit
legyen reális önismeretük, ismerjék saját reakcióikat konfliktushelyzetben
a konfliktuskezelés folyamatában maradjanak mindvégig erkölcsös emberek

A konstruktív konfliktuskezelés igénye az iskolai konfliktusok esetén reális elvárásnak minősül.
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8.2 Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának az iskolában osztályszinten kell megvalósulni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadása minden osztályfőnök feladata. A pedagógusok a
gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével törekedjenek az ismeretek átadására,
elsajátítatására. Az ismeret átadás elsősorban a tanítási órákon (természetismeret, biológia,
osztályfőnöki) történjen. Tanítási órákon kívül is használjon ki minden lehetőséget az elméleti
és gyakorlati ismeretek elsajátítására.
A tanulók ismerjék meg:
 korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét
 saját ténykedésük lehetséges életmentő értékét
 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget
 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését
 az alapvető életműködések legfőbb zavarait
 az újraélesztés abc-jének értelmét
 az elsősegélynyújtás általános szabályait
Sajátítsák el:
 az elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást
 az alapvető életműködések zavarainak felismerését
 a legfontosabb elsősegély-nyújtási tudnivalókat
 a segélyhívás helyes módját
Legyenek képesek:
 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre
 hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés önálló létesítését
 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására
 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására
 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására
 balesetek esetén betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére

9. Az iskola környezeti nevelési programja
Alapelvek
Stratégiailag kiemelt céljaink:
- fontos kiemelni, hogy az iskola e programja során lehetőség nyílik a természettudományos,
vállalkozói, esztétikai kompetenciák fejlesztésére
- természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása
- globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása
- helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
- a természet szeretetére nevelés
- a globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
- a mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés
- a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
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óvatosságra nevelés, a veszélyhelyzetek megismerése, a személyes biztonság növelése
egészséges életviteli szokások kialakítása és gyakorlása

Tanórán kívüli lehetőségek felhasználása a természettudományos gondolkodás fejlesztésére
(természeti környezet értékei és megóvása)
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolható részcélok:
- saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés - hulladékkezelési program, kert program, tisztasági verseny
- válogatott hulladékkezelésre szoktatás
- a kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése
- Galga mente helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése
a természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása – alsó, felső tagozatos természetbarát szakkör, természetvédelmi tábor
- a gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékek megismertetése
- a természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása, kézműves foglalkozások keretében
-

9.1 Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata:
1. a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása
2. tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik
3. a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
- a környezet fogalmával
- a környezetszennyezés formáival és hatásaival
- a környezetvédelem lehetőségeivel
- lakóhelyünk természeti értékeivel
- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
- a különböző tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák
tanóráin feldolgozott ismeretek
- minden félévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése a környékre a
környezeti értékek felfedezésére
- minden évben a „Föld napja” alkalmából a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedő, akadályverseny
- minden tanévben rendszeres „környezetvédelmi őrjárat” szervezése az iskola területén, és
annak közvetlen környékén
- lehetőség szerint csatlakozunk a szelektív és újrahasznosítható anyagok gyűjtéséhez
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és
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a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek
és jogok gyakorlására.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek el, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és
tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei
Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes testület, valamint a technikai
dolgozók is. Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell a színvonalas környezeti neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal. Az iskola technikai dolgozói
rendszeres munkaköri tevékenységei közé tartozik több, a környezeti nevelési programokhoz
kapcsolódó feladat. Iskolánk alkalmazotti közösségének a kötelessége az iskolánk környezeti
nevelési tevékenységének figyelemmel kísérése, a széleskörű tanácsadás. Joga a környezeti
nevelési tevékenységek véleményezése, kezdeményezése. Feladata az iskolánkban folyó környezeti nevelési tevékenységek összehangolása és a folyamatos minőségfejlesztéssel járó feladatok ellátása (mérések, értékelés, stb.), valamint - ugyancsak az Oktatási törvényben előírtak alapján - a Helyi tanterv környezeti nevelési szempontú felülvizsgálata.

9.2 Módszerek, tanulásszervezési formák
Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési
formákat alkalmazzuk:
- kooperatív tanulási technikák
- tanulmányi séták
- erdei iskola (szülők pénzbeli hozzájárulásával)
- osztálykirándulások, táborok (szülők pénzbeli hozzájárulásával)
- csoportszintű előadás szabadidős időszakban
- csoportszintű gyakorlati foglalkozás szabadidős időszakban
- múzeumi óra (szülők pénzbeli hozzájárulásával)
- állatkerti foglalkozások (szülők pénzbeli hozzájárulásával)
- szakköri foglalkozás
- verseny
- tanítási órán kívül megvalósuló egyéni páros és csoportos tevékenységformák
A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt
Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét
mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása,
szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben
befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó. A tantárgyi keretek közt zajló tevékenységek
értelemszerűen minden tanuló számára kötelezőek és ingyenesek.
Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt az alsó tagozatban
A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, valamennyi tantárgy ismeretanyagába beépítve, integrált módon történik. Az első és második osztályban inkább az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát"
szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség
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szintje. A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a "beleoldás".
Beleoldásnak vagy tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert, amikor a környezeti nevelési fogalmakat, feladatokat és példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a
módszert alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításánál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja a környezeti nevelés szemlélete. A megszokott tananyag kiegészítését és kibővítését adják
a környezeti nevelési témák. A tematikus tanítás módszerének előnye, hogy könnyű
megvalósítani. Ahol csaknem minden tantárgyat egyetlen pedagógus tanít, magától értetődő
módon bele lehet szőni az órák anyagába a környezeti nevelési témákat.
Eredményességének oka, hogy itt nyílik a leginkább lehetőség arra, hogy a szokásos napi tevékenységen belül helyet találjanak a környezeti nevelésnek. A környezetismeret tantárgy az
elemi környezeti nevelésnek a fókuszpontja azáltal, hogy óráin tervszerűen és intenzíven történik a tanulók környezeti attitűdjének és ismereteinek fejlesztése. Személyes tapasztalatokra,
élménygyűjtésre épül. Integrálja a természeti és társadalmi jelenségeket. A tanulói tevékenységek állnak az órák megtervezésének középpontjában. A tantárgy koncentrációs lehetőségeket kínál: lehetővé teszi az anyanyelvi, matematikai, esztétikai és a környezeti nevelés összehangolását.
Cél a természet szeretete, tisztelete, környezettudatos viselkedés, tapasztalatokra alapuló kreatív környezeti nevelés:
- növények, állatok védelme
- élőhelyek, fajok védelme
- környezetkárosító anyagok felismerése
- téli madáretetés
- takarékosság a vízzel, energiával
A magyar nyelv és irodalom órákon - szövegértési kompetencia fejlesztése - környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet pl. a mindennapi életből, természeti környezetből vett
témán alapuló szépirodalmi művek, versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése.
Néhány példa az alkalmazható módszerekből:
- kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között
- szereplők cselekedeteinek értékelése
- érzelmek és tulajdonságok megfigyelése, kérdések és válaszok megfogalmazása
- emberi kapcsolatok felismerése, több szempont figyelembevétele
- a belső személyes világ alakítása – önértékelésünk, énképünk és a konfliktusaink okozta
feszültségek kezelése, oldása
Cél a kultúra szerepe a környezeti nevelésben:
- Gödöllő és Galga mente hagyománya, hagyományápolása és azok gyűjtése
- Petőfi kötődése Kartalhoz, a szomszédos Aszódhoz
- helyi nyelvjárás, palóc beszédmodor, tájszavak megismerése
- régi mesék, népi játékok megismerése, beépítése
Matematika kompetencia fejlesztése:
Szöveges feladatokban valódi adatokat felhasználása a tanítás során, például egyes vadon élő
fajok egyedszámának, vagy az emberi népesség számának alakulása. Keressék meg más adatok hozzáférési forrásait, és az adatokat használják fel különböző típusú feladatok (algebrai
műveletek, grafikonok készítése stb.) megfogalmazásánál. Jelentős szemléletformáló hatása
lehet valós, a saját meteorológiai mérőállomáson gyűjtött adatsorok alapján összeállított fel77
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adatoknak is. A testnevelés eszköze lehet pl. a mozgás örömének átélése, a szabad levegőn
tartózkodás fontossága. Az időjárás elemeinek közvetlen megtapasztalása. Lehetséges témák,
tevékenységek (Pl.: Gyalogos, kerékpáros túrák, a környék felfedezése):
- a természeti környezet sajátosságai
- helyes viselkedés a természetben
- tájékozódás terepen
- a zaj is szennyezi a természetet
- a régi népi játékok (pl.: méta, gólyalábazás)
Esztétikai kompetencia fejlesztése a művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E
tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára (módszer lehet pl. hulladékok felhasználása
"művészeti" alkotások létrehozásához, virágok, csigaházak, termések gyűjtése, lenyomatok
készítése).
A technika-életvitel kompetencia fejlesztése során nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezzék a környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressenek és
mutassanak be. (Lehetséges témák: ismerkedés az anyagokkal, érzékszervi tapasztalások, a
közlekedés környezetszennyezése: lég és zaj. Ember és környezete. Természeti és ember alkotta környezet. Kézműves technikák, Környezetbarát fogyasztói szokások, hulladékkezelés,
takarékosság.)
Az alsó tagozat második, harmadik és negyedik évfolyama igény vagy lehetőség esetén erdei
iskolai programon vehetnek részt, önkéntes és önköltséges alapon. Ezek lehetnek szolgáltatótól megrendelt programok, vagy saját szervezésűek. Az állami támogatások feltételeihez igazodva az erdei iskolai programok bentlakásosak, 5 naposak és egész osztályközösségekben
valósulnak meg, bár a részvétel nem kötelező. A program költségeit a résztvevők, illetve pályázati forrásból az iskola fedezi.
Ének
Cél: a közös éneklés és játék öröme
- népdalaink (Galga mente) megismerése, helyi és környékbeli népzenei kórusokkal, hagyományőrző csoportokkal való ismerkedés
- a tájegység dalainak megtanulása, népi játékok játszása
Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt a felső tagozatban
A környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: biológia, földrajz,
fizika, kémia, matematika, technika és életvitel. E tantárgyak tanulása során szerzi a tanuló a
természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni
csak azt lehet, amit ismerünk.
Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon
fontos eszköze is.
A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság megoldása
nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi viszonyok meghaladása nélkül. A korábbi döntések
elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak
útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való
részvételhez.
A humán tárgyak feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett
javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket.
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A technika-életvitel tananyag tartalmának lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze
a környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be.
Az anyanyelv, idegen nyelvek és a matematika kompetencia fejlesztése során a környezeti
nevelés lehetősége lehet például: újságcikkek elemzése, fordítása, amelyek környezeti problémákkal, azok sikeres megoldásával foglalkozik, szituációs játékok játszása, a megszerzett
ismeretek környezetvédelmi szakterületen való alkalmazásának bemutatása, illetve ilyen témájú gyakorlati példák alkalmazása.
Jelentős szemléletformáló hatása lehet például valós, a saját meteorológiai mérőállomáson
gyűjtött adatsorok felhasználásának matematikai és fizikai számítási feladatokban.
A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének
fontosságára (egy módszer lehet pl. hulladékok felhasználása "művészeti" alkotások létrehozásához). A test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának
megértetésével, és az igények kialakításával teheti a legtöbbet. Galga mente helytörténeti,
építészeti értékeinek megismertetése.
5. évfolyam, Természetismeret
1. Ősz a kertben fejezet keretében a kertek kártevői kapcsán hangsúlyos szerepet kap az ellenük való védekezésben a biológiai és a mechanikai védekezés, a vegyszeres védekezés ellenében. Külön lecke keretében tanulnak a rovarevő (hasznos) madarak védelméről.
2. Tavasz a kertben c. fejezetben a vegyszer nélküli növénytermesztés, a biokertészet fontosságát hangsúlyozza egy lecke.
3. Az időjárás és éghajlat c. fejezetben a veszélyes időjárási jelenségek keretében a tartós
szárazság hatására kialakulható tűzvészek megelőzésének, az esetleges tűzvész természetkárosító szerepéről informálódnak a tanulók.
4. A Változó földfelszín c. fejezet a víz körforgása kapcsán mutatja be a vizek szennyeződésének a lehetőségeit, a személyi vízfogyasztás racionalizálására figyelmeztet.
5. Az Állatok a házban és a ház körül c. fejezetben a természetes állattartás és takarmányozást népszerűsíti, kiemelve a bio élelmiszerek egészségmegőrző szerepét.
6. évfolyam, Természetismeret
1. A Hazánk Magyarország c. fejezetben hangsúlyos szerepet kapnak a nemzeti parkok, mint
a természeti, társadalmi környezet értékeinek a megőrzői. Mind a hat hazai nagytájunk
nemzeti parkjai külön fejezetet kaptak, a világörökség részét képező Aggteleki Nemzeti
Park egy önálló leckében tudatosítja a természetvédelmet.
2. A hazai erdők c. fejezet Az erdő haszna és védett értékei leckéje kapcsán hangsúlyozza az
életközösség környezetre gyakorolt hatását.
3. A vízi, vízparti élővilág c. fejezet Vizeink védelmében egy önálló leckében erősíti meg és
bővíti ki az 5. évfolyamon tanultakat.
4. Az Élet a füves területeken c. fejezetben szintén önálló lecke tudatosítja az életközösség
természeti értékeinek a védelmét.
7. évfolyam, Földrajz
1. Az évfolyam anyaga a kontinensek természeti és gazdasági földrajzát öleli fel, az ásványkincsek bányászatának a bemutatásánál fontos szerepet kap annak hangsúlyozása, hogy az
emberiség nyersanyagigényét minél kisebb környezeti szennyezéssel, a természet folya-
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mataiba való minimális beavatkozással kell előteremteni. Pozitív, pl. EU, negatív pl. Kína,
Oroszország példák bemutatásával.
Az Afrika c. fejezet egy egész leckét szentel az afrikai elsivatagosodás emberi és természeti okainak a bemutatására.
A Sarkvidékek c. leckében külön fejezet hangsúlyozza, hogy Antarktisz a béke szigete, ahol
hadsereg atomkísérlet, radioaktív anyag elhelyezése, de még bányászat sem károsít- hatja a
környezetet.
Az Amerika c. fejezetben Kanada fenyőerdőinek, Brazília esőerdőinek a a Föld egészére
gyakorolt pozitív hatását ismerhetik meg a tanulók, külön kiemelve, az esőerdők pusztításának beláthatatlan következményeit, a globális felmelegedés gyorsításában.
Az Ázsia c. fejezet a kontinens roppant sűrűn lakott vidékeinek a környezetterhelését
hangsúlyozza, rámutatva, a túlnépesedés egyéb tevékenység nélkül is környezetszennyező.

7. évfolyam, Biológia.
A tantárgy a 7. évfolyamon, szoros tantárgyi koncentrációban a földrajzzal, a földrajzi övezetesség rendszerén keresztül, a Föld jellemző életközösségeit mutatja be. Ennek során, a földrajz tantárgynál hangsúlyozott ismeretet erősíti meg a tanulókban. A tengeri életközösségeket
fenyegető környezeti veszélyeket külön hangsúlyozza.
8. évfolyam, Földrajz
1. A Közép-Európa című fejezetben Oroszország és Ukrajna gazdag természeti erőforrásainak a tárgyalásakor fontos szerepet kap a kitermelés erősen környezetszennyező módja.
2. Közép-Európa kapcsán a pozitív példák jellemzőek, pl. Ausztriában törvény írja elő, minden kivágott fa helyett kettőt kell telepíteni.
3. Magyarország természeti és társadalmi viszonyainak a tárgyalásakor külön lecke foglalkozik a hazai vizek környezeti védelmével.
4. Szintén önálló lecke foglalkozik természeti örökségünk védelmével, az ország összes
nemzeti parkjának a bemutatásával. Mintegy erősíti, rendszerezi, hangsúlyozza, kibővíti a
6. évfolyamon megismert tényeket.
5. Az Erdők, puszták, kultúrtájak c. leckében az ember tájalakító tevékenységét ismerhetik
meg a Kárpát-medence példáján keresztül, 1000 év összefüggéseiben.
6. A mezőgazdaság tárgyalása kapcsán a talajpusztulásról, talajvédelemről kapnak alapismereteket.
8. évfolyam, Biológia
Az évfolyam anyaga az emberi test megismerése. Ennek kapcsán az emberi szervezetbe a
táplálékkal bekerülő kiegészítők káros hatásai hangsúlyozottak.
8. évfolyam, Történelem
A 4. fejezet a Globalizálódó világgal foglalkozik. Ennek keretében különös hangsúlyt kap a
természet korlátozott lehetőségeinek a bemutatása. Leszögezi, a természetbe való meggondolatlan beavatkozás az emberiség létét veszélyezteti. A környezetvédelem globális megszervezését, az elfogadott irányelvek következetes betartását és betartatását követeli.
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A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt
A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek.
A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához.
Cél

1. Környezettudatos
magatartás elősegítése.

2.Környezetért felelős egészségtudatos
életvitel elősegítése.

3. Környezettudatos
értékrend, „ökológiai
morál” kialakítása.

Tevékenység

Feladat
Természeti környezet
változásainak érzékelése helyi, térségi,
globális szinten.
A természetes, környezetbarát anyagok
felhasználása,
az
újrahasznosítás hasznának ismerete.
Felelős állampolgári
szerep,
környezetszennyezés elhárítása, környezeti problémák felismerése.
Tudatos egészségőrzés, szűrővizsgálatok
fontosságának ismerete.
Újfajta
értékrend
befogadására
való
nyitottság. Esztétikus
környezet
iránti
igény
kialakítása.
Közösségi cselekvésekhez
szükséges
sajátos kommunikáció fejlesztése.
Családi
szerepek
fontossága.

Eredmény

Zaj és levegőszenynyezés mérése.

Káros
környezeti
hatások tudatosítása.

Papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés,
veszélyes hulladékok
elhelyezésének lehetősége.
Az alaptörvény környezetvédelemről
szóló részeinek értelmezése.
Komplex intézményi
mozgásprogram
megvalósítása.

Környezetbarát
anyagok megismerése.

Helyzetgyakorlatok,
tevékenységek a tanórán és tanórán kívül.
Az iskola esztétikai
képének közös alakítása.
Erdei iskola, osztálykirándulás, projektnap, iskolai programok közös megvalósítása.

Különböző élethelyzetek megismerése.

Környezeti problémák felismerése.
Az egészségmegőrzés alapjainak kialakítása.

Ökológiai morál fejlődése.

Környezeti nevelés a tanórán kívüli foglalkozások keretében
Osztálykirándulások, projektnapok:
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az
osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos kör- nyezet
megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A
kirándulásokon az érzékelő-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál.
Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását.
A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és
közösségfejlesztő hatású. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk.
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Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.
Diavetítéses természetismereti előadások
Jeles napokon (Föld napja, Madarak és fák napja, stb.) diavetítéses, PowerPointos előadásokat
tartunk a csoportoknak.
Helyismereti terepgyakorlat
Minden alsó tagozatos csoport évente egy alkalommal, szabadidős foglalkozások keretében
helytörténeti kiránduláson vesz részt. Programunk során a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg a lakóhelyük kultúrtörténeti és helytörténeti értékeivel. A felső tagozatos
program a helytörténeti vetélkedőhöz kapcsolódik.
Kézműves foglakozások
Minden alsó és felső tagozatos csoport számára évente több alkalommal, szabadidős foglalkozások keretében természetes anyagokra, kézműves technikákra épülő foglalkozásokat tartunk.
Jeles napok
A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Meg kell terveznünk, hogyan alakítjuk ki ünnepi hagyományainkat. Ezeket a legváltozatosabb formában tesszük emlékezetessé. Ráhangoljuk gondolatainkat, kialakítjuk szokásainkat, kiemelkedünk a hétköznapokból. A
tanév során két-három alkalommal rendezünk az évszakok jellegzetességeihez, természet változásaihoz kapcsolódó rendezvényt (Téltemetés), a jelentősebb környezetvédelmi napokról is
általában napközis szabadidős időkeretben emlékezünk meg.
Szeptember 22.: Autómentes Nap
Szeptember 23.. Takarítási Világnap
Október 4.: Állatok Világnapja
Október 31. vagy a hónap utolsó munkanapja: Takarékossági Világnap
November 27.: Fogyasztásszüneteltetési Nap
Március 22.: Víz Világnapja
Április 22.: Föld Napja
Május 10.: Madarak és Fák Napja
Május 24.: Európai Nemzeti Parkok Napja
Június 5.: Környezetvédelmi Világnap
Táborok
Lehetőség szerint iskolánk több tábort is szervez kimondottan a környezeti nevelési céljaink
megvalósítása érdekében (művészeti tábor, természetvédelmi tábor, melyek önköltségesek).
Szakkörök
Szakköreink szeptember második hetétől júniusig folynak, meghirdetésükre és a jelentkezésre
szeptemberben kerül sor.
Természetjáró szakkör
Lehetőség szerint évente több alkalommal, szombati napokon a környékbeli helyekre, kerékpárral vagy gyalogosan.
Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti nevelési lehetőségek
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Településünk lakói felé való nyitottság törekvés arra, hogy szabadidős és kulturális tevékenységek színtere lehessen az iskola. Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a
szemléletet, hogy mindenki fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban
átadott tudás, ha az iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. Ehhez mindenkinek - pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt - tevékenyen
hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.
Fontos számunkra településünk lakói felé való nyitottság. Ezt a célt szolgálja az iskolaépületek parkosítása, iskolai játszóeszközök elhelyezése.
Az iskola külső környezetének "zöldítése" az itt adódó lehetőségek kihasználása a környezeti nevelés érdekében
1. Az iskolaudvar gondozása.
2. "Mini" meteorológiai állomás kialakítása az udvaron: Hőmérséklet, csapadék mennyiségének, szélirány, szélerősség, fény mérésére alkalmas állomás létesítése az udvaron. Pályázati pénzből tervezzük a megvalósítást.
3. Az iskola belső környezete.
4. Szelektív és újrahasznosítható anyagok gyűjtése.
Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban egyaránt. A
tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: színes
karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító anyagokat tartalmazó termékeket. Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk. A dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. A természetismereti órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, vizuális információk.
Ezen a területen is fontos előrelépnünk.
- kommunikáció, faliújság, rádió
- zöld könyvtár, zöld videofilm és CD-tár létesítése: Az iskolai könyvtárban külön polcokat
jelölhetünk ki a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CDknek. Ezzel nem csak ezek használatát segítjük, hanem fölhívjuk a diákok figyelmét a téma fontosságára
- társadalmi kapcsolatok: iskolánk a környezeti nevelési céljait külső és belső társadalmi
kapcsolatainak aktív bevonásával valósítja meg. Ezeknek a kapcsolatoknak a szélesítése,
fejlesztése folyamatos feladatunk
- üzemlátogatás Zöld Híd Régió Programban való részvétel
- kapcsolattartás lehetősége civil szervezetekkel, amelyek szakmai hozzáértésükkel közvetlenül tudnak mozgósítani, hatékony akciókat szervezni
Belső kapcsolatok: iskola- szülő-tanuló viszony a környezeti nevelés terén
Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók, a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. Az iskolai környezeti nevelés fogékonyabbá teszi a szülőket, illetve a helyi lakosságot a helyes környezet- és természetvédő magatartás iránt. Az iskola törekszik a szülők környezeti akciókba való bevonására. Szoros együttműködés alakult ki a szülőkkel a tantermek rendszeres felújításában, hasznos-anyag gyűjtés terén és több szabadidős
programunk kapcsán. Fontos, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztassuk környezeti nevelői
munkánkról, valamint az ezzel kapcsolatos feladataikról.
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A tevékenységek eredményességének, hatékonyságának mérése
A környezettudatos magatartást, szemléletváltozást jellemző paraméterek mérésének módszertana még gyermekcipőben jár, mégis jó néhány sikeres kísérlet ismert.
Ezek például:
- célzott megfigyelések az iskolában, az erdei iskolában
- szociometriai felmérések
- interjúk
kérdőívek kitöltetése
A méréseknek két szintjét vezetjük be:
- mérnünk kell a legfontosabb, stratégiailag kiemelt környezeti nevelési célok megvalósulását meghatározott időközönként, kétévente
- mérnünk kell az egyes tevékenységek eredményességét, illetve a programok elemeként folyó tevékenységek esetében a program eredményességét. Idejét és gyakoriságát
a tevékenység jellege határozza meg
A mérések rendszerét a testület dolgozza ki, a méréseket a programfelelősök és a szaktanárok
közreműködésével végzi. Az egyes rendezvények lebonyolításának értékelése a rendezvényszervezési akciótervben rögzítettek szerint történik.
Értékelés
A munkánk értékeléséhez minden tevékenységhez hozzá kell rendelnünk olyan feltételeket,
amelyek teljesülése esetén a tevékenység eredményesnek ítélhető. Ezek kidolgozása nem kis
feladat. A sikerkritériumok feltétlenül része kell, hogy legyenek a környezeti nevelési programnak. A mérések eredményeit földolgozzuk, és összevetjük a korábbi méréseink eredményeivel. Értelmezzük a tendenciákat, és a tevékenységekhez rendelt sikerkritériumok alapján
értékeljük a tevékenység hatékonyságát. Előkészítése a testület feladata, a döntéseket a programfelelősök illetve az érintett szaktanárok, vagy a környezeti nevelési értekezlet hozza.
A problémák, célok, intézkedések megfogalmazása, majd elfogadása az éves munkatervhez
igazodik az alábbi táblázat intézményi szintű kitöltésével.

A probléma
megállapítása

Cél konkrét
megfogalmazása

Intézkedés
leírása

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor
rövidtávon (1 év)

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor
középtávon (3 év)

Programfejlesztés
Az értékelés alapján elsősorban a programfelelős - kiemelt célok esetében a környezeti nevelési értekezlet - keres módosítási, fejlesztési lehetőségeket, esetleg elveti a tevékenység gyakorlatát.
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10. A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos program
Az iskolában negatívnak minősített viselkedési megnyilvánulások a diákok, családi és/vagy
iskolai kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függnek össze. Feladatunk a tanulók
által adott jelzések felismerése, a viselkedési zavarok helyes értelmezése. A deviánsviselkedést magába foglaló csoportosítás szerint a személyiség a következő kategóriákba sorolható:
- agresszivitás: pl. erőszakosság, szemtelenkedés, ellenségeskedés, verekedés, szembenállás
társakkal, tanárokkal
- regresszivitás: félénkség, szorongás, társas kapcsolatok hiánya
- instabilitás: a hangulat labilitása, közöny, csapongó érdeklődés, gyakori és felületes kapcsolatteremtés
- apátia: érzelmi tompaság, érdeklődésnélküliség, passzivitás
- antiszociális viselkedés: pl. lopás, csalás
- patológiás tünetek öngyilkosság, depresszió
- iskolai problémák: az iskolai felszerelés rongálása, gyenge tanulmányi eredmény
Célunk:
1. A jog és erkölcs fogalmi területeinek tisztázása.
2. A bűn elkövetésével kapcsolatos érzelmek számbavétele.
3. A bűnmegelőzés módszereinek tudatosítása, alkotó gondozásra, cselekvésre késztetés.
4. A bűn és a bűnözés erkölcstani vonatkozása.
A bűnmegelőzés módszerei:
- felvilágosítás
- a közösség figyelmeztetése, tájékoztatása
- büntetés „törvénykezés”
- az egyén felvértezése (készségfejlesztés: céltudat, kitartás, az akarat edzése. Hogyan
mondj nemet?)
- egyéni és közösségi választási lehetőségek kínálata
- vita, egyeztetés, jelenségek vizsgálata, játék, esetfeldolgozás
- a közösség probléma érzékennyé tétele
- pozitív példa, mintakövetésre késztetés
- megelőzésre nevelés
- érdeklődés elterelése büntetésen kívüli módszerekkel
Stratégia a viselkedési problémák megoldásához:
- büntető jellegű, szankciókkal befolyásoló próbálkozások
- kompenzációs jellegű, amely a jóvátételre épít, a „büntetés” formája az okozott kár, sérülés helyrehozása
- terápiás megoldás, amely gyógyító jellegű
- a békéltető, konfliktusmegoldó stratégia, amely pl. a tanár – tanuló között kialakult helyzetet úgy fogja fel, mint egy konfliktust és a megegyezés létrehozására törekszik
Áldozattá válás elkerülésének ismerete
Rendőrségi jelentések szerint a fiatalkorú bűnözők számának növekedése a közösséghez tartozás, az emberi kapcsolatok hiányának következménye. Egyre több fiatal van, akit az egyéni
élvezetek is az anyagi javak megszerzésének rabjai, s akiknek nincsenek valódi racionális vagy
erkölcsi alapjaik, melyeken döntéseik nyugodhatnának. A tanulók egy része elidegene- dik
családjuktól, bizonytalanok és boldogtalanok.
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Amikor a gyerekeknek nincs biztos értékrendszerük, vagy amikor az értékek ellentmondásban
vannak a családi értékekkel, gyakran az egész társadalom fizeti meg az árát. Iskolánkban is
előfordulhatnak kedvetlenséggel, tanulási problémákkal küzdő tanulók. Néhányan felelőtlenül
dohányozhatnak, ihatnak, drogozhatnak, élhetnek szexuális életet. Egyre több gyereknél tapasztalunk stresszre utaló jeleket, fejfájást, gyomorpanaszokat, tanulási kudarcokat.
Ahogy idősödnek sokan úgy érzik, hogy kimaradt valami fontos az életükből. Úgy érzik, hogy
erőszakot vettek rajtuk. Az a félelem, hogy ha úgy érzik, hogy nem törődnek velük, akkor
képtelenek lesznek valaha is önmagukon kívül másról gondoskodni. Rengeteg érzelmileg a
környezetéhez alkalmazkodni képtelen gyerek nő így fel.”
Ebben az értékzavarban áldozatokká válhatnak tanulóink. Intézményünk az alábbi feladatokat
tűzte ki célul az áldozattá válás elkerülése érdekében:
1. Ösztönözzük és támogatjuk azokat a tudatos magatartásformákat, amelyek a helyes egészség-magatartásformákat létrejöttét és fejlesztését szolgálják.
2. Hozzá kívánunk járulni annak a feltételrendszernek a megteremtéséhez, amely a teljes –
testi-lelki – embert egész életvitelében az egészség választására ösztönzi.
3. Emberismeret, önismeret, társadalomismeret.
4. Az önsegítésre képessé tenni.
Az ifjúságsegítésben látjuk a legfontosabb feladatunkat.
Feladatkörünkbe tartozik még:
- Felvilágosítás, mentálhigiénés tevékenység
- Problémafeltáró tevékenység
- Szemléletformálás tanulságos esetekkel
Az erkölcsös emberré válás személyiség-lélektani feltételeit meg kell teremteni.
Önismeretre nevelés:
- személyiségünk megismerése önmagunk elemzésén keresztül
- önmagunk megismerése mások segítségével
- önfejlesztés
- önbizalom
- akarat nevelése
Önkontroll, önuralom, önfegyelem, állhatatosság, kitartás
Önuralom: érzelmeink, indulataink, testünk feletti uralmat jelenti. A szükséglet-kielégítés
késleltetésének megtanítása, gyakoroltatása.
Önfegyelem: a fegyelem ne külső késztetés eredménye legyen, hanem az ember saját akarata
fejeződjön ki benne, hogy kellemesnek érezze azt, ezáltal rászokik a helyes viselkedésfajtákra. Állhatatosság, kitartás: rendszeres erőkifejtést kívánó feladatvégzés. Képessé tenni arra,
hogy a kudarcok után valamit újra kezdjünk.
Segítségnyújtás szenvedélybetegeknek, áldozatoknak
Civil szervezetekkel: Névtelen Alkoholisták; Kék-Pont; Családi Erőszak Áldozataiért stb.
Fejlesztő programok, tréningek
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11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező
(minimális) eszközök és felszerelések jegyzéke
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, fali vetítővászon, számítógép, projector, magnó.

85

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola

Pedagógiai Program
2020

Helyi tanterv

Kartali Könyves Kálmán
Általános Iskola és Versegi
Tagiskolája
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1.A választott kerettanterv
Kerettantervek megnevezése
A miniszter által a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló
5/2020. (I. hó 31) számú kormányrendelet alapján:
4. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
5. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
6. melléklet:
– Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
- Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
- Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam
2020. szeptember 1-jétől hatályban lévő kerettanterv bevezetése
NAT 2020 bevezetése
Érvényes kerettantervek
2020/21

2021/22

2022/23

1.évf

2.évf

3.évf.

4.évf.

*

*

*

*

*

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

*

*

*

*

*

*

2023/24

2024/25

Kerettanterv 2020. szeptember 1-jétől bevezetve (Pedagógiai Program 2020)

*Kerettanterv 2012. szeptember 1-jétől bevezetve (Pedagógiai Program 2012)
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1.1 A szabadon felhasználható tanítási órák
Alsó tagozatban választható tantárgyak:
Angol nyelv 3 évfolyam heti 1 óra.
Az 1-4 évfolyamon magyar irodalom, matematika, angol nyelv tantárgyak között osztottuk a
szabadon tervezhető órákat az alkalmazható tudás megszerzése és a képességek fejlesztése
céljából.
Felső tagozatban választható tantárgyak:
A 7-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, matematika, heti 1-1 óra.
Az 1-8. évfolyam enyhe értelmi fogyatékos tanulók nem integrálható csoportjánál magyar
nyelv és irodalom, matematika, heti 1-1 óra.
A szabadon választható órakeret felosztása a következő táblázatokban található.
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2. Kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanórai foglalkozások és óraszámok
2.1 Az 1-4. évfolyam óraszáma
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2.2 Az 5-8. évfolyam óraszáma

Magyar nyelv
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Matematika
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2.3 Enyhe értelmi fogyatékos tanulók óraszáma
Kerettanterv a nem integrálható, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára(1-8. évfolyam)
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2.4 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
Iskolánk 1-4. évfolyamán a tanítás délelőttös és egész napos iskolai neveléssel-oktatással működő osztályokban folyik. A délelőttös osztályok tanulói számára szülői igény esetén napközit
biztosítunk.
Napirend 1-4. évfolyam
délelőttös osztályok tanulói
időpont

óra

Délutáni foglalkozások

foglalkozás típusa

foglalkozás típusa

8.00 - 8.45

1.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

8.55 - 9.40

2.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

9.55 - 10.40

3.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

10.50 - 11.35

4.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

11.45 - 12.30

5.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

12.40 - 13.25

6.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

13.30 - 14.15

7.

tanítási óra, egyéni fejlesztések

14.25 - 15.10

8.

15.15 - 16.00

9.

ebéd, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztő
foglalkozások, sportfoglalkozások

Napirend 1-4. évfolyam
napközis tanulók
időpont
11.35 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 17.00

foglalkozás típusa
Gyülekezés
Napközis foglalkozás
Szünet
Napközis foglalkozás
Ebéd
Játék a szabadban
Önálló tanulás
Szünet
Önálló tanulás
Uzsonna
Ügyelet

sportdélután
Gyülekezés
Napközis foglalkozás
Ebéd
Vonulás a sportcsarnokba
Sportfoglalkozás
13.30-14.30
Önálló tanulás
14.30-15.30
Uzsonna
Ügyelet

A napközis tanulóknak is lehetősége van a délutáni időszakban tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztő foglalkozás, sportfoglalkozás, szakköri foglalkozásokon részt venni.

91

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola

Pedagógiai Program
2020

Napirend 1-4. évfolyam
egész napos iskolai neveléssel-oktatással működő osztályok tanulói

időpont

hétfőtől csütörtökig

pénteken

óra foglalkozás típusa

foglalkozás típusa

8.00 - 8.45

1.

8.55 - 9.40

2.

9.55 - 10.40

3.

10.50 - 11.35

4.

11.45 - 12.30

5.

12.40 - 13.25

6.

13.30 - 14.15

7.

14.25 - 15.10

8.

15.15 - 16.00

9.

16 - 17

tanítási órák
egyéni fejlesztések
önálló tanulás
egyéni foglalkozások, felzárkóztatás,
tehetséggondozás, képességfejlesztés
ebéd
játék, séta a szabadban
szakkör
tanítási órák
egyéni fejlesztések
önálló tanulás
egyéni foglalkozások, felzárkóztatás,
tehetséggondozás, képességfejlesztés
délutáni ügyelet

tanítási órák
egyéni fejlesztések
Ebéd, játék, séta a szabadban

szabadfoglalkozások
testnevelés a sportcsarnokban

délutáni ügyelet

A délelőtti tanítási órákkal párhuzamosan egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
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Délutáni foglalkozások

óra foglalkozás típusa

8.00 - 8.45

1. tanítási óra, egyéni fejlesztések

8.55 - 9.40

2. tanítási óra, egyéni fejlesztések

9.55 - 10.40

3. tanítási óra, egyéni fejlesztések

10.50 - 11.35

4. tanítási óra, egyéni fejlesztések

11.45 - 12.30

5. tanítási óra, egyéni fejlesztések

12.40 - 13.25

6. tanítási óra, egyéni fejlesztések

13.30 - 14.15

7. tanítási óra, egyéni fejlesztések

14.25 - 15.10

8.

15.15 - 16.00

9.

időpont
11.35 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 17.00

Napirend 5-8. évfolyam
napközis tanulók
foglalkozás típusa
Gyülekezés
Napközis foglalkozás
Szünet
Napközis foglalkozás
Ebéd
Játék a szabadban
Önálló tanulás
Szünet
Önálló tanulás
Uzsonna
Ügyelet

ebéd, tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások

A napközis tanulóknak is lehetősége van a délutáni időszakban tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztő foglalkozás, sportfoglalkozás, szakköri foglalkozásokon részt venni. A
tanulószobások napirendje 15 óráig tart.
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2.5 Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Versegi tagiskolában az alacsony osztálylétszám miatt nem szervezünk csoportbontást.
Angol nyelvből:
 3. évfolyamban osztályonként két csoportba soroljuk a gyerekeket
 4. évfolyamtól képességek szerinti nívócsoportos csoportbontás van az osztállyal
megyeggyező számú csoporttal
Digitális kultúra tantárgy:
 4. évfolyamon nincs csoportbontás
 5-8. évfolyamon lehetőleg névsor szerint két csoportba soroljuk a gyerekeket
Egyéb foglalkozások szervezése:
8 fő alatt csoport, szakkör, stb. nem indítható, kivétel ez alól a korrepetálás, egyéni és fejlesztő foglalkozás.
Az egyéb foglalkozásokat tartó pedagógusok nevét, óraszámát a mindenkori tantárgyfelosztás
tartalmazza.

94

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola

Pedagógiai Program
2020

3.Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb
eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz, fizika, kémia, informatika, biológia,
matematika.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév végén a bizonyítványba tett taneszköz listával tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A taneszköz jegyzék módosításánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének!
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
Az iskola arra törekszik, hogy saját keretéből, illetve más támogatásokból egyre több digitalis
taneszközt szerezzen be. A digitális és egyéb taneszközöket tanulóink ingyenesen
használhatják.

3.1 A térítésmentes igénybevétel biztosítása
A térítésmentes igénybevétel törvényi háttere a 4/2017. (IV.10.) számú EMMI rendelet.
1. Az iskola intézményvezetője által megbízott tankönyfelelős minden tanév március
10-ig felméri az iskolai tankönyvellátás támogatási és megrendelési igényeit.
2. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik
ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
3. Az iskola részére törvény alapján a tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és
kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az
iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
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4. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a
könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák, és
aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege a következő:

NYILATKOZAT

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:




Az iskolai könyvtárból a ………………….es tanévre tartós könyveket kaptam, melyet
átvettem, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
……..…június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket.
A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik, vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból. Végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.

Sorszám

Aláírás

osztály

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
5. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” néven tartja nyilván az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket. Évente leltárlistát készít a következő feladatokról:
- a folyamatosan nyilván tartja az egyedi kölcsönzéseket
- a napköziben és a tanulószobán elhelyezett tartós könyvekről listát készít szeptemberben
- szeptemberben, októberben összesített listát készít az újonnan beszerzett tankönyvekről
- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről január 10-ig
- listát készít a selejtezendő tankönyvekről október-november hónapban
- listát készít a könyvtárban található (25 % a-ból beszerzett) kötelező és ajánlott olvasmányokról február 10-ig
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6. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből
fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
az első év végére legfeljebb 25 %-os,
a második év végére legfeljebb 50 %-os,
a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os,
a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni ugyanolyan könyv beszerzésével vagy anyagi kártérítéssel.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az intézményvezető szava döntő.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:
az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,
a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,
a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-á.
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
Az intézményvezető felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért (felelősök megbízása,
segítők felkérése, a tankönyvfelelős tájékoztatása a tankönyvtárak költségvetési keretéről stb.)
A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskolai tankönyvfelelősök
rendelik meg az intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján, a szaktanárok írásban leadott
igénye szerint. Felelősök továbbá a megrendelés határidejének és a költségvetési keretnek a
betartásáért, valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba
adásáért.
A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül történik. Felelős a könyvtáros, aki e munkájához segítséget kap az osztályfőnököktől.
A tankönyvtári állományt külön gyűjteményként kezeljük, és tankönyvtári címleltárkönyvben
tartjuk nyilván.
A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló, illetve a szülő aláírásával köteles igazolni. A
könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra szánt
tankönyvek és segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor
az alábbiak szerint.
Egy-egy osztály tankönyveinek egyben történő felvételének és leadásának megszervezéséért a
könyvtáros és az osztályfőnök a felelős.
A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban a szülőket és a tanulókat az osztályfőnök készíti fel egyrészt a szülői értekezleten, valamint osztályfőnöki órán, másrészt az iskola
írásban is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról.
Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen kölcsönzi a
tankönyveket, tanulási segédleteket a rendelkezésre álló kereteken belül.
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4.A mindennapos testnevelés megvalósítása
Intézményünkben minden osztályban heti 5 tanítási órában biztosítjuk a mindennapos testmozgást.
Az úszást kiemelt területként kezeljük, a 4. és 6. évfolyamosok számára szervezzük meg egy
tanéves időtartamban.
1-4 évfolyam:
A 2012/2013-as tanévtől az 1. évfolyamon, majd felmenő rendszerben vezettük be a heti 5
testnevelés órát. Az órákat a tananyag elsajátítására, kölyökatlétikára, néptáncra, úszásra,
szivacskézilabdára használjuk fel. Az énekes és lehetőség szerint más osztályokban is heti 1
testnevelés órát néptánc oktatására használunk fel.
évfolyam

tananyag
kölyökatlétika
Néptánc énekes
úszás
elsajátítása
osztályokban
1.
3-4
1
1
0
2.
3-4
1
1
0
3.
3-4
1
1
0
4.
2-3
szakkörként
szakkörként
2
Lehetőség szerint kézilabdás osztályokat indítunk felmenő rendszerben, a központilag kiadott
szivacskézilabda tanterv felhasználásával, a kötelező heti 5 tesnevelés óra terhére.
5-8 évfolyam:
A 2012/2013-as tanévtől az 5. évfolyamon, majd felmenő rendszerben vezettük be a heti 5
testnevelés órát. Heti 4 órát a tantervi tananyag elsajátítására, heti egy testnevelés órát sportágak
kiemelt oktatására fordítunk, mely a kézilabda, asztalitenisz, úszás és a labdarúgás.
évfolyam
5.
6.
7.
8.

tananyag
elsajátítása
4
3
4
4
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5.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése
5.1 A tanulmányi munka értékelése
1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanul- mányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességei- nek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája
vagy gyakorlati tevé- kenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a
régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból
az első-negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények
teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek;
4.A következő elméleti jellegű tantárgyak ellenőrzésénél a nevelők a tanulók
munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik.
Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
(magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, természetismeret, történelem,
fizika, kémia biológia, földrajz)
5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
el- lenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek
érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró
dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden
tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente,
valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.
6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének
értékelését, mi- nősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyat- lott – az előző
értékeléshez képest.
7. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő
értesí- ti az e-naplón keresztül.
Tantárgyi osztályzatok, az értékelés formái
A tantárgyi érdemjegyek száma félévente minimum három érdemjegy. Félévkor és tanév
végén tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói teljesítmények értékelése.
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Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
Kivétel ez alól az 1. évfolyam, ahol félévkor és év végén és a 2. évfolyam félévekor a
tanulók szöveges értékelést kapnak, és szöveges minősítést írunk a végére. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
kiválóan teljesített, jól teljesített,
megfelelően teljesített,
felzárkóztatásra szorul
Jeles rendű tanuló az, aki 4,8 tanulmányi átlag felett teljesít.
Értékelés formái:
 az l. osztálytól 2. osztály félévig szöveges értékelés
 2. év végétől – 8. év végéig osztályzat,
 az évfolyamot 1-3, tantárgyból elégtelen érdemjeggyel záró tanulóknak korrekciós
lehető- séget biztosítunk javítóvizsga keretében, amelyet az iskola által kitűzött
időpontokban és he- lyen a szaktanár által megadott feladatok teljesítésével teljesíthetnek
a tanulók,
 az évfolyamot 4, vagy több tantárgyból elégtelen érdemjeggyel záró tanulóknak az
évfo- lyamot meg kell ismételni.
 a projekten és a témahéten a csoportértékelés is lehetséges, a tanárok beszámíthatják
a tan- tárgyi értékelésbe is.
 Az Nkt. 54.§ (2)-(4) meghatározza a tantárgyak, a magatartás és a szorgalom értékelésekor adható





érdemjegyeket és osztályzatokat. A törvény azt is kimondja, hogy első osztályban félévkor és év
végén, illetve második osztályban félévkor szöveges értékelést kell adni. Ennek értelmében ezeken
az évfolyamokon a Mozaik Kiadó által kiadott szöveges értékelés mondatbankját használjuk az
értékelés során.
. Az Nkt.56. §. (1) csak a sajátos nevelési igényű tanulókról rendelkezik: „a sajátos nevelési igényű
tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól,
és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, a gyakorlati képzés kivételével egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
A köznevelési törvény 56. § (1) bekezdése alapján csak a sajátos nevelési igényű (SNI ) tanulókra
vonatkoztatva hagyja meg a tantárgyi mentesítések lehetőségét. „56. §. (1) A sajátos nevelési igényű
tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés
alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, a gyakorlati képzés kivételével
egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
Ennek értelmében 2-8. évfolyamon a BTMN és SNI tanulókra vonatkozóan a különböző tantárgyak
szöveges értékelését a törvényben meghatározott 4 minősítési kategóriával összhangban végezzük el.
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SZEMPONT

KIVÁLÓAN
TELJESÍTETT

JÓL
TELJESÍTETT

MEGFELELŐEN
TELJESÍTETT

FELZÁRKÓZTATÁ
SRA SZORUL

Tantárgyi
tudása a
követelmények
hez viszonyítva

Biztos/Alapos

Megfelelő/Jó

Elfogadható

Hiányos

Munkavégzése

Önálló/Pontos

Gondos/Kitart
ó

Változó/Bizonytal
an

Segítségre szorul

Szóbeli
feleleteinek
színvonala

Kifogástalan

Megfelelő/Jó

Elfogadható

Hiányos/Gyenge

Írásbeli
munkavégzése

Igényes

Megfelelő

Elfogadható

Rendezetlen

Esztétikus/Tets
zetős

Rendezett

Megfelelő

Kifogásolható

Kiemelkedő

Megfelelő/Jó

Elfogadható

Hiányos/Sok hiba

Egyenletesen
jó

Igyekvő

Ingadozó

Gyenge

Írásbeli
munkák
külalakja
Témazáró
dolgozatainak
eredménye
Tárgyi
szorgalma,
tárgyhoz való
viszonya


A digitális naplóban megtalálható mondatbankon kívül egyéb jellemzők megfogalmazhatóak

Testnevelés tantárgyból a tanulók teljesítményét a motorikus-, a kognitív-, és az affektív képességek
területén is értékeljük.
Ezen területeket a tantárgy jellegéhez és a kerettantervi szabályozókhoz viszonyítva súlyozzuk:
 mozgásos teljesítmény 150%
 ismeretrendszer 90%
 hozzáállás 60%

Az évfolyamismétlés
A tanuló az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
köve- telményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta
teljesíteni. Az évfolyamismétlésről való döntés a második évfolyamtól kezdve a
pedagógus illetve a ne- velőtestület kizárólagos szakmai kompetenciájába tartozik, tehát
nem szükséges a szülő bele- egyező nyilatkozata. A szülő kérésére az első-negyedik
évfolyamon engedélyezni kell az év- folyam megismétlését.
Az első-negyedik évfolyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló
nem utasítható évfolyamismétlésre, javítóvizsgára, mindez azonban nem vonatkozik
azokra a tanu- lókra, akik az ötödik vagy ennél magasabb évfolyamokon kezdik az idegen
nyelv tanulását.
Az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben
és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek
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minősítésre:


1-2 évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan,
matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés.



3-4. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés,
testnevelés, digitalis kultúra, etika/hit-és erkölcstan.



5. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, angol nyelv,
mate- matika, digitalis kultúra, természettudomány, ének-zene, dráma és
színház, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit-és
erkölcstan.



6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, angol nyelv,
matematika, informatika, természettudomány, ének-zene, vizuális kultúra,
technika és tervezés, testnevelés, hon-és népismeret, etika/hit-és erkölcstan.



7. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, angol nyelv,
matematika, digitalis kultúra, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene,
vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan.



8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, , történelem és
állampolgári ismeretek, angol nyelv, matematika, digitalis kultúra, fizika,
biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, etika/hités erkölcstan.

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók:


1-2 évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan,
matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés.



3-4. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés,
testnevelés, digitalis kultúra, etika/hit-és erkölcstan.



5. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
digitalis kultúra, természettudomány, hon-és népismeret, ének-zene,
vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan.



6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
digitalis kultúra, természettudomány, ének-zene, vizuális kultúra, technika
és tervezés, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan.



7. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, angol nyelv,
matematika, természettudomány, digitalis kultúra, ének-zene, vizuális
kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan.



8. évfolyamon: : magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, állampolgári
ismeretek angol nyelv, matematika, természettudomány, digitalis kultúra,
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ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit-és
erkölcstan
A tanulók magatartásának értékelése

A tanulók magatartásának értékelésénél és szöveges minősítésénél az első-nyolcadik
évfo- lyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) megnevezéseket használjuk.
A tanulók magatartását az első évfolyamon szövegesen értékeljük. Év végén a fenti
minősítést is alkalmazzuk.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
nevelők többségi vélemé- nye dönt az értékelésről.
A félévi és az év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:

a házirendet betartja;

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;

kötelességtudó, feladatait teljesíti;

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;

tisztelettudó;

társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik;

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;



óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

b) Jó (4) az a tanuló, aki:

a házirendet betartja;

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;

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

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

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

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;

feladatait nem minden esetben teljesíti;

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

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;

igazolatlanul mulasztott;

osztályfőnöki intője van.
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d) Rossz (2) az a tanuló, aki:

a házirend előírásait sorozatosan megsérti;

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;

több alkalommal igazolatlanul mulaszt;

több szaktanári figyelmeztetést kapott, osztályfőnöki megrovása van, és
ennél magasabb fokozatú büntetése is.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a
felso- rolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy
megsértése) szüksé- ges.

5.2 A tanulók szorgalmának értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és szöveges minősítésénél az első-nyolcadik
évfolya- mon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) megnevezéseket használjuk.
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon szövegesen értékeljük. Év végén a fenti
minősítést alkalmazzuk
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek
és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
nevelők többségi véleménye dönt az értékelésről.
A félévi minősítést a digitalis naplóból kinyomtatva kapják meg a szülők.Az év végi minősítést
a bizonyítványba be kell jegyezni.
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

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

munkavégzése pontos, megbízható;

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
b) Jó (4) az a tanuló, aki

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

a tanórákon többnyire aktív;

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

taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Változó (3) az a tanuló, akinek:

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

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

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

feladatait többnyire nem végzi el;

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve minősítések eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
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5.3 A tanuló jutalmazása
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, példamutató közösségi magatartást tanúsít, és hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt, aki:
 eredményes kulturális, művészeti, tevékenységet folytat,
 kimagasló sportteljesítményt ér el,
 a közösségi életben tartósan jó szervező, és irányító munkát végez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
Az iskola pedagógusai tehetnek javaslatot a jutalmazásra, melyről a nevelőtestület dönt.
A jutalmazás formái:
a) szaktanári szóbeli és/vagy írásbeli dicséret,
b) osztályfőnöki szóbeli és/vagy írásbeli dicséret,
c) napközi vezetői szóbeli és/vagy írásbeli dicséret,
d) igazgatói szóbeli és/vagy írásbeli dicséret,
e) nevelőtestületi dicséret.
A d), e) fokozatokat a tanulóifjúság előtt az iskolagyűlésen és az intézmény faliújságján is
közzé tesszük.
1. Sportversenyek jutalmazása
1-8. évfolyam
Házi versenyek
I-III. hely
Tantárgyi jeles
részvétel
Szaktanári dicséret
Körzeti versenyek
I-III. hely
Igazgatói dicséret
részvétel
Osztályfőnöki dicséret
Megyei/ Tankerületi
versenyek
I-III. hely
Igazgatói dicséret
részvétel
Igazgatói dicséret
Országos (többfordulós)
versenyek
I-X. hely
Nevelőtestületi dicséret
A kiemelkedő sportmunkát, a 4. és 8. osztályt befejezett tanulóknál, könyvjutalommal ismerjük el.
2. Kulturális és művészeti versenyek jutalmazása
1-8. évfolyam
Terület
Házi versenyek
részvétel
I., II., III. helyezés
részvétel
I., II., III. helyezés
Megyei/Tankerületi versenyek részvétel
I.-VI. helyezés
Országos (többfordulós) ver- részvétel
senyek
I.-X. helyezés

Jutalmazás
Tantárgyi jeles
Szaktanári dicséret

Szaktanári dicséret
Igazgatói dicséret
Osztályfőnöki dicséret
Igazgatói dicséret
Igazgatói dicséret
Oklevél és könyv, nevelőtestületi dicséret
A kiemelkedő kulturális munkát, a 4. és 8. osztályt befejezett tanulóknál, könyvjutalommal
ismerjük el.
Körzeti versenyek
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Tanulmányi versenyek jutalmazása
1-8. évfolyam
Terület
Levelező versenyek
házi
Levelező versenyek
körzeti
Levelező versenyek
megyei/tankerületi

minősítés esetén
minősítés esetén

Jutalmazás
jeles

minősítés esetén

alsó tagozat: of. dicséret
fölső tag.:szaktanári dicséret
Osztályfőnöki dicséret

Levelező versenyek
országos versenyek

minősítés esetén

Igazgatói dicséret

Tanulmányi, szaktárgyi verseny házi

részvétel
I., II., III., helyezés

Tanulmányi, szaktárgyi verseny, körzeti
Tanulmányi, szaktárgyi verseny, megyei/tankerületi,
Tanulmányi, szaktárgyi verseny, országos

részvétel
I., II., III., helyezés
részvétel
I.-VI. helyezés
részvétel
I.-X. helyezés

Tantárgyi jeles
Osztályfőnöki,
szaktanári
dicséret, oklevél
Osztályfőnöki dicséret
Igazgatói dicséret
Igazgatói dicséret
Tantestületi dicséret
Igazgatói dicséret
Oklevél és könyv

4. Ünnepélyeken, megemlékezéseken való szereplés jutalmazása
Első alkalom
Második alkalom
Harmadik alkalom
Negyedik alkalom
Ötödik alkalom

Fölső tagozat
szaktárgyi jeles
szaktárgyi dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret
tantestületi dicséret
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5. Év végi jutalmazások
Évfolyam
1. évfolyam

ok
Kiváló tanulmányi eredmény minden területen, példás magatartás és szorgalom
1. évfolyam Kiváló tanulmányi eredmény, de 1-2 területen jó, jól teljesített eredmény
2-8. évfolyam Kitűnő tanulmányi munkáért
2-8. évfolyam
alsó
felső
1. és 8. évfolyam végén
1-8. évfolyamból 1
fiú, 1 leány
8. évfolyam
végén
8. évfolyam
végén

Jeles rendű tanulmányi munka
Jeles rendű tanulmányi munka
Jó közösségi munkáért, sporttevékenységért, kulturális tevékenységért
Kimagasló sporttevékenységért és kimagasló kulturális tevékenységért

jutalom
Oklevél és könyv
Oklevél
Oklevél és könyv
Oklevél
Oklevél és könyv
Oklevél
Oklevél és könyv
Serleg

Jó tanuló jó sportoló díj
A Könyves Kálmán Általános Iskola kivá- Serleg
ló sportolója díj
Kimagasló kulturális, tanulmányi tevéKönyves Kálmán emlékplakenységért
kett

A Könyves Kálmán emlékplakett és a Könyves Kálmán Általános Iskola kiváló sportolója díj
átadása ballagási ünnepélyen történik. Az emlékplakett átadásáról minden esetben a tantestület dönt a magatartás és a szorgalom figyelembevételével.
A jutalmazási javaslatok leadásának határideje április 30., felelőse az osztályfőnök.

5.4 A tanuló büntetése
Az a tanuló, aki az iskolai házirend törvényeit megszegi, és a nevelői kérés, figyelmeztetés,
segítő szándékú beszélgetés sem vezet eredményre, büntetésben részesül. A büntetés nem
bélyegezheti meg tartósan a tanulót, legyen lehetősége kijavítani azt.
A büntetés formái:
a) szaktanári szóbeli és/vagy írásbeli figyelmeztetés,
b) napközi vezetői szóbeli és/vagy írásbeli figyelmeztetés,
c) osztályfőnöki figyelmeztetés
d) osztályfőnöki intés
e) osztályfőnöki megrovás
f) osztályfőnöki szigorú megrovás
g) intézményvezetői figyelmeztetés,
h) intézményvezetői intés
i) intézményvezetői megrovás,
j) intézményvezetői szigorú megrovás,
k) nevelőtestületi megrovás,
l) egyeztetés után áthelyezés másik iskolába.
Azonnal adható magasabb fokozatú büntetés a vétség mértéke szerint. Ha más ok nem indokolja, a fokozatosság elvét alkalmazzuk.
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6. Az otthoni, napközis, és tanulószobai felkészüléshez előírt házi

feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:


a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;



az elsőtől-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot;
a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal kettő, a nívócsoportos mérésekkor legfeljebb három témazáró, illetve
félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.



1-4. évfolyamon matematika, magyar irodalom, magyar nyelvtan tantárgyból minden tanítási
órán a tananyaghoz kapcsolódó írásbeli felad (atot kap a tanuló maximum egy oldal terjedelemben. (kivéve a fogalmazás tantárgyat)
A házi feladat hiánya esetén a következő intézkedéseket teheti a pedagógusok:


Az e-naplóban házi feladat hiány jelzése

7. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
1.

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben, vagy helyi tantervben a
fejlesztés várt eredménye részekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon
a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.

2.

Első évfolyamon és a második évfolyam félévkor szöveges értékelés van. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
Kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul.
Ha kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített minősítést kapott a tanuló
magasabb évfolyamba lép. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kapott a teljesítménye nem megfelelő, de magasabb évfolyamba léphet.

3.

Szakértői vélemény alapján az iskola intézményvezetőja az elsős tanulót mentesítheti az
értéke- lés minősítése alól. Ekkor az első évfolyamot a tanuló előkészítő évfolyamon
kezdi és fejezi be. Bizonyítvány helyett iskolalátogatási lapot kap.

4.

Szakértői vélemény alapján az iskola intézményvezetőja egyéni továbbhaladást
engedélyezhet a tanuló részére. Ebben az esetben meg kell határozni melyik tantárgyból
melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérni a többieket (legkésőbb
a negyedik évfolyam végéig).
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5. Az első-nyolcadik évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően, ha a
tanuló, ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott és az igazolatlan órák száma
meghaladja a 20 órát az évfolyamot megismétli. 1órás tantárgy esetén, ha egy tanuló
hiányzása eléri vagy meghaladja a 30%-ot a pedgógus eldönti, hogy tudja e értékelni
vagy osztályozó vizsgára utalja.
6. Második-nyolcadik évfolyamon a tanulmányi eredményt elégtelen (1), elégséges (2),
közepes (3), jó (4), jeles (5) jeggyel minősítjük. A tanév végi osztályzat nem az év
közben kapott jegyek számtani átlaga, a gyerek érdekében figyelembe vesszük a javuló tendenciát. Év végén az 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló augusztusban javítóvizsgát tehet.

8.Az iskolába jelentkező tanulók felvételének átvételének elvei
Belépés az iskolába
A Kartalon és Versegen lakó, tanköteles korú, iskolaérett gyerekeket felveszi az iskola.
A körzeten kívül lakó gyerekek beiskolázásáról az iskolavezetőség dönt. 2-8. évfolyam esetében a jó minősítésű magatartással és szorgalommal rendelkező tanulókat vesszük fel. Az iskolaérettség vizsgálatát az óvoda végzi el, az ő szakvéleményét elfogadjuk. Szükség esetén az 1.
sz. Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság véleménye a döntő. A speciális nevelési igényű
csoport első osztályában csak a tanulási képességeket vizsgáló bizottság javaslata alapján
kezdheti el tanulmányait a tanuló. Korábbi iskolakezdéshez az iskola intézményvezetőja a
pedagógiai szakszolgálat és orvosi szakvélemény alapján engedélyt adhat.
1. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
2. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:






a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a gyermek lakcímkártyáját;
a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);
a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

3. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:





a tanuló anyakönyvi kivonatát;
a tanuló személyi igazolványát, amennyiben van
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

4. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő
vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hó110
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napon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az
évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény
vezető dönt.
6. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödiknyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása
vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló
felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezetőhelyettesek és az érintett
évfolyam osztályfőnökeinek vé- leményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a
beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló ta- nulmányi eredménye, magatartása vagy
szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola intézményvezetőja az
intézményvezető-helyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével
dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait isko- lánkban, vagy
jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szü- lőt írásban
értesíteni kell.

9.A tanulók fizikai állapotának mérése
Az oktatási törvény minden testnevelő számára kötelezően előírja évente egy alkalommal
évente egy alkalommal a törvény előírásainak megefelelően a tanulók fizikai állapotának
felmérését. A szakma kidolgozott több mérési rendszert, lehetőséget is. Az iskolai igényekhez
teljes mértékben al- kalmazkodó lehetőség a Netfit elnevezésű mérési rendszer.
A tanulók fizikai állapotának felmérését a testnevelő tanárok valamint az alsó tagozaton testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órák keretein belül. A felmérés célja a
tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése. Az egészség céljából leglényegesebb kondicionális
képességek területén elért teljesítmény alapján minősítjük az egyén pillanatnyi állapotát. Ez
nélkülözhetetlen kiindulópont a képességek fokozatos fejlesztéséhez.
A Netfit tartalma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teszt
Helyből távolugrás
Ütemezett fekvőtámasz teszt
Ütemezett hasizom teszt
Törzsemelés teszt
Kézi szorítóerő mérése
Hajlékonysági teszt
20 méteres állóképességi ingafutás teszt
BMI
Testzsír százalék mérése

A tesztek leírását a Netfit kézikönyv a nemzeti egységes tanulói fittség teszt alkalmazásához
MDF-testnevelés módszertani kézikönyvek tartalmazza.
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10. Záró rendelkezések
10.1 A Pedagógiai Program hatálya
A Pedagógiai Program időbeli hatálya
A 106/2017 határozatszámon elfogadott és jóváhagyott Pedagógiai Program az iskola
vezetőjének jóváhagyásával a 2017. szeptember 11-én lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egy időben hatályát veszti a 2014-ben elfogadott Pedagógiai Program.
Pedagógiai Program felülvizsgálata évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően történik.
Pedagógiai Program módosítása: az intézményvezető hatásköre, módosítást
kezdeményezhet a nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács elnöke.
A Pedagógiai Program személyi hatálya kiterjed
Az iskolával jogviszonyban álló minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre.
Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az iskola feladatainak megvalósításában, a szülőkre azokon a területeken, ahol érintettek.
Pedagógiai Program területi hatálya kiterjed
Az iskola területére.
Az iskola által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
programokra.
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10.2 Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása
A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi tagiskolája nevelőtestülete a Pedagógiai Programot 2020……..hó…..napján tartott határozatképes értekezletén át nem ruházható
jogkörében …..%os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai
nevében az alábbiakban hitelesítő aláírásunkkal tanúsítjuk.
Kelt: Kartal, 2020……hó ……nap
…………………………….
Bartók Anikó
intézményvezető-helyettes

……………………………..
Tassy József
tagintézmény-vezető

Ph

Ph

A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája által elfogadott pedagógiai programját a nevelőtestület képviseletében döntési hatáskörében 2020…..hó…..nap
jóváhagyta az intézmény vezetője.
Kelt: Kartal, 2020. augusztus 31.
………………………………
Elekné Kisbenedek Csilla
intézményvezető
A szülői választmány képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy
a szülői választmány számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, korlátozás nélkül érvényesült, a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi tagiskolája
pedagógiai programjában foglaltakkal kapcsolatban.
Kelt: Kartal, 2020. szeptember 14.
……………………………….
Fehér Zsuzsanna
szülői választmány elnöke
A Diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy
a Diákönkormányzat számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, korlátozás nélkül érvényesült, a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi tagiskolája
pedagógiai programjában foglaltakkal kapcsolatban.
Kelt: 2020. szeptember 14.

……………………………….
Kukucska Eszter
diákönkormányzat diákképviselője
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