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BEVEZETÉS
Iskolánk Mátészalka város legrégibb alapfokú intézménye. 1906-ban alapították Magyar Királyi Polgári Fiúiskola néven, majd 1922-től Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, 1945-től Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, 1947-től Állami Általános Iskolaként működött. 1948-ban a Zalka Máté nevet kapta, és rendszerváltásig ezen a néven működött.
Széchenyi István nevének felvétele 1991. december 16-án, az új épületszárny birtokba vételével párhuzamosan történt. Az új név felvételével egy időben indult meg egy útkereső folyamat, amely az oktatási profil megváltoztatására irányult, hiszen az ének-zene emelt óraszámú
oktatására az 1990-es évek közepétől egyre kevesebb igény merült fel, így ez a tagozat megszűnt az intézményben.
1999-ben bevezetésre került a német nemzetiségi nyelvoktatást, 2005-ben indult meg az első
német kétnyelvű tanulócsoport. Ezek döntően meghatározzák az iskola mai arculatát.
2011. május 26-án Mátészalka város képviselő-testülete az intézmény fenntartását az iskola
nevelőtestülete, a szülők és diákok egyetértésével átadta a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyének, így az intézmény katolikus és német nemzetiségi általános iskolaként működik tovább 2011. szeptember 1-jétől. Az intézmény új neve: Széchenyi István Katolikus és Német
Nemzetiségi Általános Iskola. A névadó – Széchenyi István – szellemi öröksége kötelez bennünket arra, hogy tanulóifjúságunk eredményes felkészítésével, önmagukkal, környezetükkel
szemben igényes, a társadalomért felelősséget érző fiatalokat neveljünk.
Nevelési munkánk során a fenntartó katolikus egyház támogatásával törekszünk a keresztény
erkölcsi alapelvek érvényesítésére, arra, hogy növendékeink személyiségének keresztény szellemű formálásával tanítványaink mind jobban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény értékrendet és elkötelezettséget.
E célok érdekében a nevelő-oktató munkánk fontos feladata a "legnagyobb magyar" életének,
munkásságának, hazaszeretetének, a hazáért önzetlenül tenni tudó politikus tevékenységének
megismertetése intézményünk diákjaival.
Tudatosítanunk kell Széchenyi imáját: „Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és
honfitársaim iránt!.... Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel-nappal, életem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó - tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne.”
A jövő nemzedékért érzett felelősség, a tudásba, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett hit,
a keresztény értékrend tudatosítása és a szülőkkel való hatékony, folyamatos együttműködés
lehet biztosítéka annak, hogy Pedagógiai programunkat, a programban megfogalmazott céljainkat maradéktalanul, a köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladatokkal, legjobb
tudásunknak megfelelően képesek vagyunk megvalósítani.
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A pedagógiai program törvényi háttere
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,
a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 17/2004. (V. 20.)
OM rendelet,
a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról –
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
2011 évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján átdolgozott szövegrész a
PP-ben dőlt betűvel jelenik meg.
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Küldetésnyilatkozat
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Iskolánk névadója Széchenyi István, aki arra mutat példát diákjainknak és nevelőtestületünknek, hogy világunkat több irányból közelítve is megismerjük.
Iskolánk részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén.
Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények. Megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége,
az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének megvalósítását.
Az iskolába lépéstől, az első osztálytól kezdve vállaljuk a gyermekek szeretetteljes, keresztény nevelését
Iskolánkban családját és társait megbecsülő, a közösségért mindig tenni kész, feladataikat
örömmel teljesítő, a korszerű tudományokban jártas, kreatív, önállóan gondolkodó gyerekeket kívánunk nevelni.
Diákjaink évek során olyan ifjakká válnak, akik megtanulják és átélik a nemzethez és Európához való tartozás érzését, ismerik és óvják környezetüket, személyiségük kiegyensúlyozott.
Tevékenységrendszerünkben fontos szerepe van a motiválásnak, a tanulók értékelésének,
a rendszeres ellenőrzésnek, amely minden esetben a fejlesztést szolgálja.
Kiemelt célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása.
Iskolánk ma és mindenkor nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern és egyszersmind az
Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű hívő nemzedékeket akar nevelni.
Tantestületünk tevékenysége sokszínű, tanítási módszereink és eszközrendszerünk változatos. A közösségben különböző szerepeket töltünk be, mely egyben minta is tanítványaink számára.
Nevelőtestületünk minden tagja elfogadja és követi a Katolikus Közoktatási Intézmények
Etikai Kódexének elvárásait és útmutatásait. Küldetéstudatunk a hit, a műveltség és a krisztusi szeretet közvetítése, mint képesség a közösségteremtésre, emberek, események, dolgok megértetésére.

Jövőkép
•

•

•

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az általános iskolai nevelési-oktatási célok
vállalása mellett a tanulókat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá kívánjuk
nevelni úgy, hogy tanulóink az átlagosnál magasabb általános műveltséget, az idegen
nyelvben a német nemzetiségi nyelvoktató program segítségével nagyobb jártasságot szerezzenek, és angolból oktatási profilunknak megfelelően emelt szintű tudást érjenek el.
Tevékenységrendszerünk tanulóközpontú. Úgy kívánjuk értékeinket megőrizni, hogy közben képesek legyünk alkalmazkodni a kor kihívásaihoz, ugyanakkor kialakítsuk, megalapozzuk diákjainkban a keresztény értékrendet.
Külső és belső partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az
intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredmé-
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

nyekre, hiányosságokra építve a fenntartó egyházmegyével együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítja ki a fejlesztési stratégiát.
A családias, szeretetteljes légkör megteremtését szolgálja a hitoktatás, az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó lelki programok.
Pedagógusaink aktívan részt vesznek a szakmai, minőségfejlesztési munkában, részesei
lesznek az értékelési és innovációs folyamatoknak. Ismerik és használják a legújabb nevelési-oktatási eljárásokat, módszereket. A magas szintű nevelő-oktató munkát maguk is
gyarapítják új ötleteikkel, a keresztény értékek megőrzésére és közvetítésére törekednek.
Egységes ellenőrzési és értékelési rendszert dolgozunk ki és alkalmazunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra.
Továbbra is beépítjük a hatékony tanulás-tanítást elősegítő, nem hagyományos szervezésű
tanórákat az oktató-nevelő munkánkba.
Eredményeink lehetővé teszik, hogy tanulóink többsége érettségit adó középiskolában
tanuljon tovább.
Tanulóink alkalmazható tudást szereznek tanulmányaik során.
Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a tudatos környezetvédelemhez kapcsolódó magatartás és az egészséges életvitelre való igény.
Az intézmény tevékenységében a művészeti nevelés is kiemelt helyen szerepel.

Az iskola jogállása, tevékenysége
A köznevelési intézményt alapító, fenntartó és működtető szerv neve, székhelye:
Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye
címe: 4024 Debrecen Varga u.4.
A köznevelési intézmény hivatalos neve:
Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola
Széchenyi István Katholische und Deutsche Nationalitäten-Grundschule
Az intézmény jogállása: önálló egyházi jogi személy
Az intézmény típusa: általános iskolai nevelés, oktatás
Az intézmény évfolyamainak száma: 8
OM azonosítója: 201480
Intézmény tevékenységei:
- általános iskolai nevelés, oktatás
- emelt szintű oktatás: angol nyelv 1-8. évfolyamon
- német nyelvoktató nemzetiségi nevelés - oktatás 1-8. évfolyamon
- német kétnyelvű nemzetiségi nevelés - oktatás 1-6. évfolyamon
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
- sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása integrált formában 1-8. évfolyamon
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Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
• az iskola nevelési programját - ennek keretén belül az iskolában folyó nevelő-oktató
munka pedagógiai értékeit,
• valamint a helyi tantervén keresztül az oktatási koncepcióját.
Ezek együttese tükröző az iskola arculatát.

Az iskola képzési rendszere, sajátos arculata
Német és angol nyelv tanítása
Iskolánk arculatát meghatározza a német nemzetiségi és az angol nyelv emelt szinten történő
oktatása, amelynek kialakult módszertana és hagyománya van.
A német nemzetségi nyelv oktatásának két formáját működtetjük első osztálytól.
A német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatási formában a német nyelv és irodalmat heti
öt órában, a német hon és népismeretet heti egy órában oktatjuk 1-8. évfolyamon
A német kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatási formában 1-6. évfolyamon a német nyelv és
irodalmat heti öt órában, a német hon és népismeretet heti egy órában tanulják a tanulók, valamint a tantárgyak felét is németül tanulják.
Az egyéni képességfejlesztést szolgálja már első évfolyamtól a nyelvi órák csoportbontásban
történő tanítása.
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Nevelési Program
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
céljai, feladatai, eszközei és eljárásai
1.1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei

Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus.
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak
bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel” (CIC
803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, a nevelő jelleg dominál, a nemzeti értékeket szolgálja, fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.
A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik.
Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén
és tanúságtételén múlik. A tanulók személyiségének fejlesztésében képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel.
A nevelésben fokozott szerepe van a szokás automatizmusoknak. Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen.
Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi
morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiségharmóniáját,
„belső békéjét” az érvényesülésnél. Színvonalas oktatást és nevelést kívánunk megvalósítani
folyamatos, korszerű ismeretek közvetítésével, személyiségfejlesztéssel, elemi készségek,
képességek és kompetenciák fejlesztésével.
Tanulóinknak korszerű módszerekkel és eszközökkel igyekszünk tudományos ismereteket,
vallási értékeket, erkölcsi, etikai normákat közvetíteni.
Fejleszteni kívánjuk tanulóinknál:
• a keresztény szemléletet
• az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodást
• kommunikációs képességeket és készségeket
• a manuális képességeket tudatosan irányított tevékenységrendszer által
• az egész életen át történő tanulási igényt
• a demokratikus és felelős döntési készséget
• a másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést
8

•
•

1.2.

az egészséges életmódra való törekvést
környezetünk tudatos óvásának felelősségét

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai

• A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak.
• Az iskolahasználóknál jelenjen meg az elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága.
• A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének meglapozása.
• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
• Az iskola megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
• Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
• Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze
a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.
• A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
• Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
• Ismerjék meg tanulóink magyarságunk gyökereit (nyelv, történelem, magyarságtudat).
• Kerüljenek kapcsolatba diákjaink a határon túl élő nemzettársainkkal, ismerjék meg
szokásaikat, legyenek részesei életüknek.
• Hagyományaink, világi és egyházi ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele
fontos feladatunk.
• Kiemelten kezeljük a német hon és népismerethez kapcsolódó oktatás keretében a sváb
kultúra megismertetését.
1.3.

Kompetencia alapú oktatás

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a
tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
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Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az
emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Kulcskompetenciák:
Anyanyelvi kommunikáció: Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és
írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.
Idegen nyelvi kommunikáció: Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés,
munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott
szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az
egyén társadalmi, kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
Matematikai kompetencia: A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.
Célunk az, hogy a tanulók képesek legyenek az lapvető törvényszerűségek nyomon követésére: az egyes elméleti modellek igazolására a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján.
Természettudományos kompetencia: A természettudományos kompetencia készséget és
képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket.
Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását
nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység
okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő
megközelítése hozzájárul a tanulók motiválásához, valamint a természettudományi és műszaki életpálya felé történő orientáláshoz.
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Digitális kompetencia: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus
használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten
keresztül.
A hatékony, önálló tanulás: A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az
idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
Szociális és állampolgári kompetencia: A személyes, értékorientációs, interperszonális,
interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi
élet minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy
a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva,
aktívan vegyen részt a közügyekben. A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos
megítélésen alapuló magatartást magába foglalja.
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy
megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A
tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt,
hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a
speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van
szükség.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Az esztétikai-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot,
a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.
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Kulcskompetencia
Terület1
1.
Anyanyelvi
kommunikáció

A várt eredmények
CÉL
•

•

A tanuló rendelkezzen az életkori sajátosságának megfelelő anyanyelvi
ismerettel
(szókincs, szövegalkotás stb)
A szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajátítása.

Módszer

Feladat
Megfelelő szókincs kialakítása adott szövegkörnyezeten keresztül:
• szépirodalom
• ismeretközlő
• dokumentum
szövegeken keresztül

Általános tantervű

SNI

A tanuló az adott
helyzetben az életkori sajátosságának
megfelelő módon
tudja
megfogalmazni és kifejezni
a mondanivalóját.

Írott és szóbeli
kommunikációjában – a megfelelő
észlelés-értés szintjén – saját kompenzáló technikái
kialakításával
lényeget kiemel,
összefüggéseket
felismer; mondatalkotása grammatikailag megfelelő

2. Idegen nyelvi A tanuló életkori sajá- Megfelelő szókincs fejlesz- A hallott és olvasott
kommunikáció
tosságainak és egyéni tésen keresztül:
idegen nyelvű szöképességeinek megfe• fejlesszük a tanu- veg értése
lelően használja a tanult
ló kommunikációs
idegen nyelvet
Írás és beszédkéskészségét
• más népek kultú- zség mérhető fejrájának megisme- lődése
rését
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Általános tantervű
•
•
•
•
•
•

fogalomalkotás
szövegértelmezés
szövegalkotás
véleménynyilvánítás
szituációs játékok
kooperatív tanulás

Valós beszédhely- A szöveges gyakorlatok
végzése:
zetekben egyszerű
információkat tud • szövegolvasás
adni és kérni.
• szövegértés
• szövegalkotás
• szituációs játékok
• párbeszéd
• szerepgyakorlat
• egyéni előadások

SNI
- tanulási motivációt fokozó
tanítási modell
- közlés
- magyarázat
- beszélgetés
-felfedezéses
tanulás
- aktív fogalomalkotás

- képességhez
igazodó
tartalmi differenciálás, diszlexiás, diszgráfiás
tanulóknál elsősorban auditív
megközelítéssel

Kulcskompetencia
Terület1

3. Matematikai

Módszer
CÉL

Feladat
Általános tantervű

Matematikai gondolkodás fejlesztése az összefüggések megláttatása

A várt eredmények

Szaknyelv használata, Követni és értéfejlesztése
kelni tudja:
Logikus
gondolko- • matematikai
dásra való törekvés
problémákat
Matematikai ismeretek • alkalmazza az
és a mindennapi probismerős eljárálémák összekapcsolása
sokat
• tudja jelölni
az adatokat
• a grafikonok
ábrázolása és
olvasása során
elemezze
a
kapott adatokat
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SNI
Gyakorlottság a becslés,
kerekítés,
fejszámolás,
számológép
használat
területén egyéni fejlődési
ütemhez alkalmazkodó,
bővülő
számkörben.
Megfelelő matematikai
tartalmú szókincs értése,
alkalmazása feladatmegoldásokban. Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, megoldási terv készítése.

Általános tantervű
• alapműveletek gyakoroltatása
• összefüggések keresése-elemzése
• eszközhasználat
• modellalkotás
• grafikon
készítése,
olvasása
• táblázat készítése, olvasás

SNI
- cselekedtetés
- szemléltetés egyszerű, átlátható ábrákkal
algoritmuskövetés, megjegyzés,
alkalmazás
- analógia felismerésalkalmazás
interiorizációs
stratégia
kondicionálás,
gyakorlás
problémafelvető
módszer

Kulcskompetencia
Terület1
5. Digitális

A várt eredmények
CÉL

Módszer

Feladat
Általános tantervű

SNI

Az információs társadalom technológiáinak biztos és kritikus használata.

Komplex információ
előállításán keresztül
segítsük az eszközök
használatát és a
felkészülésben, kutatásban való szerepüket.

Felismerje az adott
problémán keresztül
az információ hitelességet és megbízhatóságát.

A gyakorlati életben
használt
legfontosabb
írásos
formátumokat
tudja esztétikusan kialakítani. Problémáját fogalmazza meg olyan pontossággal, hogy a számítógép érdemi segítséget
jelentsen.

6. Hatékony, önálló A folyamatosan kitanulás
alakuló élettapasztalat valamint a szerzett tudás segítse elő
az eredményes tanulást.

A tanulás iránti igény
felkeltése.
A tanuló hozzásegítése az egyéni tanulási
stratégiájának kialakításához.
Az önismeret tudatában képes legyen
megtalálni a számára megfelelő oktatási és képzési lehetőségeket.

A tanulás iránti motiváció megléte.
Az ismeretek hatékony felhasználásán
keresztül
aktívan
részt vesz a közös
munkában, és tudását megosztja másokkal.

Helyes
önértékeléssel
olyan érzelmi viszonyulások kialakulása, amely
lehetővé teszi az egyéni
kompenzáló technikák
kialakulását, a figyelem
irányításának tudatosságát, a kérdezés értelmességét, kultúráját, az emlékezetbe vésés jellemzőit
és az eredményért való
felelősségvállalást.
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Általános tantervű
Információ:
• felismerés
• visszakeresés
• értékelés
• tárolás
• előállítás
• bemutatás
• csere
Hálózati kommunikáció
használata
Képzési lehetőségek ismertetése:
• útmutatás
• támogatás
Tanulási technikák elsajátíttatása.
Informális tanulás

SNI
- információ átadásátvétel
- lényeglátás képességének tanulása
szókincsbővítés,
szövegértés, szövegalkotás
- a megértést szolgáló technikák ismerete, alkalmazása

Tanulási motivációt
fokozó tanítási modell
Kondicionálás, gyakorlás
- az értő olvasás fejlesztése
- számítógépen való
írás eszközzé tétele
Önismeretet elősegítő
programcsomagok

Kulcskompetencia
Terület1

CÉL

7. Szociális és ál- Alkotó módon, aktílampolgári
van és felelősségteljesen vegyen részt
szűkebb és tágabb
környezete életében
és annak pozitív irányú alakításában.

8. Kezdeményező- A közeli és távoli
képesség és vállal- célok érdekében a
kozói kompetencia tanuló képes a kínálkozó
lehetőségek
érdekében
egyéni
terveket készíteni és
végre hajtani.

Feladat

A várt eredmények
Általános tantervű

Módszer
SNI

Általános tantervű

A társadalmi és A tanuló magatartásá- Önmaguk elfogadásán Együttélési technikák
keresztül nyitottá és alkalmazása:
kulturális normák ban megnyilvánul:
értékek
kialakításán keresztül
közügyekben való érdeklődővé válnak a • közös
elfogadása,
tisztesokféleségre. Tisztában
valósuljon meg az
hatékony részvétel
letben tartása
egyén és a közösség
tolerancia
a vannak jogaikkal, és a • demokratikus
kritikus és kreatív
alapvető
különböző vallási, betartandó
értékek kinyilváníegyüttműködése.
szabáetnikai és kulturális magatartási
tása
lyokkal,
normákkal. • tolerancia meglécsoportok iránt
te
kötődés a szűkebb Törekednek a környe•
felelősségérzet
közösségéhez lakó- zetükkel való harmokialakítása
helyéhez, hazájá- nikus kapcsolatra.
• alkotó részvétel
hoz, és az EU-hoz.
A tanuló az iskolai A tanuló tudjon a célja- Az esetlegesen hiányzó Feladatokon keresztül
mikro és makro inak megfelelően egyé- funkcióik ismerete mel- valósuljon meg:
közösségeinek kihí- ni terveket készíteni és lett az ép funkciók • tervezés – elemzés vásán keresztül ta- azt végrehajtani.
gyakorlása,
amely
kockázatfelmérés
pasztalhassa meg:
hozzásegíti az egyéni • szervezés (egyéni,
boldoguláshoz. (érdek• a kezdemécsoport)
érvényesítés, tervezés • irányítás
nyezés
és végrehajtás végig • vezetés
• a vállalkozás
vitele, megbízhatóság, • értékelés
• a kínálkozó
felelősségvállalás stb.)
lehetőségek
megragadását.
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SNI
megbeszélés,
beszélgetés
- közlés, magyarázat
- szituációs játékok
- kooperatív módszer

Célirányosan
szervezett szabadidős
tevékenységekben és
természetes élethelyzetekbenfoglalkozások
megismerése
- felnőtt szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok
személyközi
kapcsolatok
elemzése konkrét
esetek kapcsán

Kulcskompetencia
Terület1
9.
Esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség

CÉL

Feladat

A várt eredmények
Általános tantervű

A tanuló váljon
nyitott, érdeklődő,
fogékony és kreatív személyiséggé a
művészetek iránt.

Módszer
SNI

A széleskörű oktató- Kialakuljon:
Nyitottság, fonevelő munkán kea
• a kulturális és gékonyság,
resztül mutassunk
nyelvi sokféleség kreatív művészi
kifejezések sokrá a hazai az emmegőrzésesére
félesége iránt. A
berjogi, és az egyeirányuló igény
temes
kulturális
• a mindennapi élet reális önértékeörökség fontossásorán az esztéti- lés kialakulágára.
kum fontossá- sával az egyéni
gának megértése stílus kialakulása, véleményalkotás a különböző művészi
ágak érzelmeket megmozgató hatásáról.

Általános tantervű
•

•

•

•

•

Műalkotások elemzése
Nézőpontok összevetése
Következtetések levonása
Kulturális
intézmények látogatása
Alkotó
részvétel

SNI
- bemutatás
- szemléltetés,
- filmvetítés
- divat stílusok,
műalkotások
hatáselemzése
- lakberendező
programok

A Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák (lásd: II. 1. fejezet) és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük
foglaltak alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére.

16

1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai
A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű
formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” ’2’
Ezért iskolánk feladata:
• Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását
a hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, stb.) programokban, az órai munkában
és a tanórán kívüli tevékenységekben: iskolaotthonos oktatás, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, iskolaújság, stb.
• Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését a szakórákon, a morális kérdések megítélését osztályfőnöki, hittan órákon.
• Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
• Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
• Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó
példákat.
• Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
• Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszsze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
• Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
Forrás: A katolikus iskola (A katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal
Intézményünkben az 2-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás-nevelés folyik kifutó rendszerben, melynek célja az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének biztosítása, a tanulók differenciált terhelése, változatos tevékenységi formák biztosítása. Az iskolaotthon
segítséget nyújt a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének érvényesítésére, a közösségi élet és identitás formálására, a tanulók egyéni képességeinek jobb megismerésére.
Olyan oktatási módszereket és szervezési kereteket alkalmazunk, amely segíti a tanulók
helyes napirendjének és szokásrendszerének kialakítását, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében.
Kiemelt fejlesztési feladataink, amelyek a kulcskompetenciákra épülnek:
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre
törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden
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körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más
társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A tanuló példákon keresztül megérti a
normakövetés fontosságát. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes
voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti
tantárgyak oktatása terén. A hitélet kapcsán tudatosul bennük a jézusi pedagógia alapszabálya: „…tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű…” (Mt. 11,29)
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat.
Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés,
megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek,
írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes
etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk
révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Fel tud sorolni
néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri
nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is
kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a
nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.
Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Megismeri a magyarországi nemzetiség közül a német nemzetiség kultúráját, szokásait. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának
egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és
ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat. A Határtalanul pályázatba történő bekapcsolódás lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók elmélyítsék kapcsolatukat az anyaországon kívüli társaikkal, együtt érezhessék át az egy nemzethez, az azonos keresztényi kultúrához való tartozás érzését.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil
társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben.
A tanulókkal tudatosítani kell az életükhöz kapcsolódó állampolgári kötelességek fontosságát. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és
az Alapvetésben foglaltak megismertetése. Nem szabad elfeledniük, hogy a keresztény
erkölcsökön nyugvó állam lehet a biztosítéka az ő jövőjüknek is. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a
nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezett18

ség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális
diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha
el nem évülő bűntetteit is. A civil és egyházi szervezetekkel való kapcsolattartás, saját
döntéshozó fórumaik felkészítik őket arra, hogy felnőtté válva képesek legyenek felelősségteljes döntéseket hozni, amely befolyásolhatja saját és környezetük életét is.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakul ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok.
Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az
erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság.
Az intézmény céljai között szerepel, hogy megtanítsa a fiatalokat arra, hogy személyes
életük különféle helyzeteiben Istennel párbeszédet folytassanak, hogy felelős keresztény
életet éljenek, amely képessé teszi őket a hitben megélt társas kapcsolatokra.
A családi életre nevelés
A tanuló képes legyen felismerni és megfogalmazni a családban betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálni és elvégezni a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek
biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. Tudja azt, hogy a keresztény család alappillére a férj, feleség gyermek közössége. A keresztény család értékrendjében szereplő egymás tisztelete, szeretete, egymás
segítése belső értékké válik számára. Saját egyházközségére úgy tekint, mint arra a nagy
családra, amelynek aktív cselekvő részese a hit gyakorlása során.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi,
lelki és szociális fejlődését. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét,
a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt,
a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható
fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és - megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy
legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle
ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására.
A pedagógusok készítsék fel a gyermekeket, az ifjakat arra, hogy önálló, felnőtt életükben
legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt
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kialakítani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy krízishelyzeteikben segítséget
kaphatnak hitoktatóiktól, pedagógusaiktól, a lelkivezetőtől.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének keresztény példamutatásának is jelentős szerepe van.
Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi
mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva.
Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít
arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a
mindennapokban is. Kapcsolatot tartanak az iskola tanulói olyan karitatív szervezetekkel,
amelyek a mindennapi munkájuk során rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos az elesett
embertársainkon való segítés.
Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntartható fejlődését. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást.
Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő,
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
A tanulóban kifejlődnek a környezet harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani
az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek
kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos
életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit.
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Pályaorientáció
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános
célja, hogy segítse a tanulók további iskola-és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni
adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a
megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján.
A tanuló képes legyen megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy
érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani.
Megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismerje az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tudjon célokat kitűzni
és jövőképet felállítani.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká
váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket.
Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. A tanulók ismerjék
fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz
világa, a fogyasztás területén. Azonban nem szabad elfelejteniük azt, hogy a pénz, az
anyagi javak megszerzése nem jelentheti számukra az egyedüli célt, boldogságot életükben. Lássák a rövid és hosszú távú céljaikat, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését,
egymásrautaltságát. A köznevelési intézmény biztosítsa a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek
és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló hatékonyan tudjon keresni a világhálón kulcsszavak segítségével, majd képessé
váljon elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Legyen tisztába a videojátékok használatának
helyes mértékével. Tudja azt, hogy a közösségi oldalak felelőtlen használata, valamint a
médiatartalmak megosztása esetleges veszéllyel járhat. A közösségi oldalakon megjelenő
verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezzék. Odafigyeljen arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat.
A tanulás tanítása: A tanulás tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket
tanulni.
A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata
váljék tudatossá a tanulók körében.
A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen.
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A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás színtere, de akár a "szabadtér" is.
A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az IKT eszközök és az elektronikus oktatási
segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.
1.5.

Nevelő – oktató munkánk eszközei és eljárásai

Nevelési eszközeink:
a ) Általánosan elfogadott és a hívő ember számára követendő európai keresztény erkölcsi
normák beépítése a viselkedésbe és a gondolkodásba, értékközvetítés.
• A keresztény értékek közvetítése, elfogadása és érvényesítése a mindennapok során
• Az emberi tudás tisztelete, példaképek állítása.
• A polgári értékrenden alapuló fegyelem, az önfegyelem, az önállóság kialakítása, a
közösségért végzett tevékenység formáinak elsajátítása. A szabadságra nevelés, a
szabad gondolkodás képességének fejlesztése.
• A beteg, sérült és fogyatékos embertársaink iránti elfogadó és segítőkész magatartásra nevelés.
• Nyitottság, megértő viselkedés, a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások elfogadása; a másság iránti toleráns viselkedés kialakítása.
b ) Személyiségfejlesztés
Felelősségérzet kialakítása önmagunk és társaink iránt testi, szellemi, erkölcsi téren.
Önismeret, önfejlesztés: a siker, kudarc feldolgozása. Tapasztalatszerzés az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
c) Közösségi értékek megőrzése, gyarapítása
• Nemzeti hagyományaink ápolása (ünnepélyek, szakkörök, tablók, versenyek)
• Iskolai és osztályszintű közösségi programok szervezése, lebonyolítása (szülői hozzájárulással és támogatással szervezett klubdélután, színházlátogatás…)
d) Kommunikáció
A nyelvtanulás fejlesztése érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása.
A kommunikációs kultúra középpontba állítása: önálló ismeretszerzés, vélemények,
érvek kifejtése, értelmezése, azok megvédése.
e) Életmód
A lelki szellemi, testi egészség biztosítása (egészségnevelési programban).
Prevenció (betegség, baleset, drog és egyéb káros szenvedélyek).
Oktatási eszközeink:
• Kulcskompetenciák fejlesztése, különböző tevékenységeken keresztül.
• Az alapkészségek szintjének feltérképezése a különböző mérőeszközök segítségével, egyéni fejlesztés megtervezése.
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•
•
•

•
•

Osztályszintű, valamint az egyéni képesség szerinti csoportbontás kialakítása.
Tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségének megteremtése.
Ismeretszerzés változatos formáinak megteremtése a tanítási órákon és egyéb tevékenységeken: önálló munka (házi feladat, gyűjtő munka, kiselőadás), kirándulás,
erdei iskola, szakkörök, kulturális rendezvényeken való részvétel, versenyek stb.
A kommunikációs képesség fejlesztése, az anyanyelv helyes használata szóban és
írásban.
A tudomány eredményeinek és a tudósok munkásságának megismerése, a művészeti értékek és alkotóinak elismertetése, megszerettetése. A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH/HHH tanulók esetén.

Eljárások
Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelőoktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el:
− A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.).
− A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, stb.).
− A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret stb.).
− A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.).
− A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés,
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való áthelyezés, stb.
− A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.)
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2.

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok
megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. Fiataljaink számára
igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14)
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy
a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogy szólhatnak az ő nyelvükön is.
A közoktatás, így iskolánk alapvető feladata a tanulók felkészítése az életre, amely egyet
jelent a harmonikus személyiségű, társadalomba beilleszkedni, a keresztény értékrendet
képviselni tudó, a munkamegosztásban részt venni és önmagát fenntartani képes ember
nevelésével.
A nevelőmunkánk egyik legfontosabb feladata azoknak a kompetenciáknak a kialakítása,
olyan tudások, ismeretek átadása, amelyek birtokában az ifjú képes eligazodni, beilleszkedni a társadalomba.
A fejlődés, a növekedés folyamata, az érték, értékrend kialakítása mind a növekedés üteméhez kapcsolódva biztosítja a személyiségfejlődést.
A NAT-ban képviselt értékek, valamint a nevelési célkitűzéseink, az egységes alapvető
követelmények, az ezekre épülő differenciálások mindezt a célt szolgálják.
A tanulók az adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban fejlődnek, és ez által bontakozik ki személyiségük.
Tanítványaink személyiségfejlesztése a nevelőtestület tudatos, közös munkájával és személyiségfejlesztést segítő környezet kialakításával érhető el, amely érinti a tanulást, a tudásfejlesztést és a mentálhigiénés nevelési feladatokat.
A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok:
• A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét
• A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti
múltjához
Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:
• Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
• A megismerés képességének fejlesztése.
• Az önismeret, a céltudatosság kialakítása.
• A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása,
valamint az ezekre épülő differenciálás.
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A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok:
• Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
• Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.
Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:
• A gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre
és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
• A helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában
Kialakítandó személyiségjegyek a fejlesztendő területek kapcsán:
• A helyes önértékelés
• Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük
• Józan, megfontolt ítélőképesség
• A mások felé való nyitottság, befogadóképesség
• A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében
• A szelídség, az alázat, a türelem
• Alaposság kialakítása
• A mértékletesség
• A bűnbánatra való készség
• A belső csendre, elmélyülésre való igény
• Hűség Istenhez és embertársainkhoz
• Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt
Elvárásaink tanítványainktól a következők:
Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban.
• Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt.
• Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása.
• Alapos, rendszeres és pontos munka.
• A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése.
• A házirend felelős betartása.
A katolikus iskola segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával
együtt növekedjék bennük az az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek.(II. Vatikáni Zsinat a nevelésről)
Az egyéni személyiségfejlődés segítése elsősorban az osztályfőnökök, hitoktatók feladata,
amelyet az osztályban tanító kollégák támogatásával tud megvalósítani. Az 1-4. évfolyamon jelentős szerepet kell vállalni az egész napos oktatás keretében az egy osztályban tanító nevelőknek közösen.
Az egyéni személyiségfejlődés figyelemmel kísérésére és segítésére alkalmas eszközök:
egyéni beszélgetések, megfigyelések, kérdőívek, rajzvizsgálatok, szociometriai mérések.
Tanulmányi előmenetelben az elért és elérhető szint meghatározása.
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5.

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő
tevékenység, amely egyaránt irányul a tanulók egészségismereteinek bővítésére,
korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének
erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a
tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Egészségfejlesztő iskola
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet a tanulás és a
munka egészséges színtere legyen
3.1.
•
•

•

•

•

•

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei
Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen.
Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség
szakembereivel (iskolaorvos, védőnő, Vöröskereszt, Drog-prevenciós csapat,
ÁNTSZ…) és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó
egészségfejlesztési programokkal.
Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki
egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak – amelyek
rendelkeznek
a
hatályos
jogszabályban
megfogalmazott
szakmai
követelményekkel.
Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok
és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez,
elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.
Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak,
valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi
közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá –
vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást.
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3.2.
−
−
−
−
−
−
–
–
–
–
–
–

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalók
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjai
a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepe
az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram
fittség megőrzése
az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit
(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás,
drogfogyasztás);
a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság
elérésében;
a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit.
a mindennapos testnevelés, testmozgás,
a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
a személyi higiéné.
Az iskolánk egészségnevelő programjának „belső” szereplői

4.3.

Az egészségnevelő
program szereplői

diákok/tanulóközösség

a tantestület szaktanárok,
osztályfőnökök,
diákönkormányzatot
segítő pedagógus,
a gyermekvédelmi felelős
az iskolaorvos, védőnő
iskolapszichológus

szülők

Szerepük/feladatuk
Korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme
érdekében. A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a
tanulókban az egészségtudatos, az egészségmegőrzést preferáló
magatartás fontos része.
Bemutatják és gyakoroltatják velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
Komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének
kialakítása és megvalósítása.
A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az
egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
a táplálkozás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme,az
aktív életmód, a sport,a személyes higiénia,az elsősegély-nyújtás alapismeretei,a szexuális fejlődés területén.
- A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok kezelésében.
Szülői szervezet (SZMK) képviselteti magát az iskola életében, akik
javaslattevő és véleményezési jogkörrel rendelkeznek: éves munkaterv
elfogadásában, félévi/év végi iskolai értékelések esetén, javaslatot
tehetnek programok szervezésére, felajánlhatnak egészségmegőrzéssel
kapcsolatos előadásokat – pl. egészségügyben dolgozó szülők, stb.
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3.4. Az egészségnevelés az iskolában megjelenik:
A mindennapos testnevelés szervezésében:
• 1-8. évfolyamon a helyi tantervben szabályozva
Osztályfőnöki órán:
• 5-8. osztályban az osztályfőnöki tanmenet alapján fejlesztjük a tanulók testi és
egészségtudatos magatartását.
• tűz- és balesetvédelmi oktatás.
Egyéb tanórákon
A tanórai foglalkozásokon az iskola helyi tanterve alapján, a pedagógusok által készített
tanmenetek szerint történik az egészségfejlesztés.
Szülői értekezleteken:
• tájékoztatók az egészséges életmódhoz kapcsolódóan
Tanórán kívüli foglalkozások
• az iskola munka és rendezvénytervében meghatározott egészségmegőrző nap/napok
szervezése
• drog és alkohol prevenciós előadások (Pl. DADA, Drogbusz).
• felvilágosító előadások, kiegyensúlyozott családi életre nevelő előadások.
• jeles napok megünneplése (Víz világnapja, Föld napja, Állatok világnapja)
• osztálykirándulások
• versenyeken való részvétel (Katasztrófavédelmi verseny, Vöröskereszt által
szervezett versenyek, környezetvédelmi versenyek, KRESZ verseny).
Védőnő, iskolaorvos és az egészségügyi szolgálat munkája
• segédkeznek félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában (védőnő)
• a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében (védőnő,
iskolaorvos);
• védőoltások, minden évben a megadott rend szerint (védőnő, iskolaorvos);
• fogászati szűrővizsgálat és prevenció, vetélkedő szervezése
• folyamatos és igény szerint felvilágosító előadások tartása
Vöröskereszttel, a Mátészalkai Járási Népegészségügyi Intézettel és a rendőrséggel
való kapcsolat
• Elsősegélynyújtó előadások, gyakorlati oktatások
• Versenyek (KRESZ, elsősegélynyújtó)
• Prevenciós előadások (Pl. DADA program, Drogbusz stb.)
• Bűnmegelőzési előadások
• KRESZ oktatás (kerékpáros közlekedés)
Iskolai étkeztetés, iskolai büfé
Az iskolai étkeztetés kapcsán törekedni kell arra, hogy a tanulók és az itt étkező
alkalmazottak egészségesen étkezhessenek. Az iskolai büfé működtetésénél törekedni kell
a törvényi szabályozásnak megfelelő kritériumok megtartására és a modern dietétikai
ajánlásoknak megfelelő termékeket árusítására.
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Gyógytestnevelés
A tanulókat az iskolaorvosi szűrés alapján, ha szükséges, a szülő viszi el szakorvosi
vizsgálatra, amely alapján ellátásban részesülnek. A gyógytestnevelés órákon való
részvételt az iskolaorvos és a testnevelők ellenőrzik. A részben felmentettek differenciált
munka keretében vesznek részt a testnevelés órákon.
Komplex intézményi mozgásprogram
1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sportés egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).
2. Minden tanuló tanuljon meg úszni! – program működtetése. A 2014-2015. tanévtől
az adott tanév második évfolyamos tanulói az intézmény anyagi támogatásával
úszásoktatáson/tanuláson vesznek részt.
3. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak
megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.
4. Az egész napos iskolai (szabadidős) ,és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási
programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.
5. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).
6. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás, szánkózás) – legyen egy-egy kiemelt
mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben
szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.
7. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi
szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni
hivatott programok támogatása céljából.
8. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.
9. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.
10.
Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő
anyagi alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.
11. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a
szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön
minden tanévben javaslat.
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.
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4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
4.1. Közösségfejlesztés
„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső
céllá.”
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely során kialakul az egyén és a társadalom közötti
kapcsolat. Egy csoportból akkor lesz közösség, ha egy cél érdekében munkálkodnak, felelősséget tudnak vállalni egymásért, s ez a tevékenység, kapcsolat örömet jelent számukra.
Színterei a család, az osztályközösség, az iskolai közösség, baráti közösségek, valamint
alkalmi közösségek.
4.2. Az iskola - mint közösség – szereplői

Családi háttér

4.3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok

Együttlét; kis és nagy közösségekhez tartozás pozitív érzésének kialakítása
Önállóság; saját személyiségük formálása, önismeret (szabadság és autonómia egysége).
Fegyelem; a társadalmi normák és tradíciók szerepe.
A felelősség- és kötelességtudat kialakítása.
Önálló erkölcsi világkép alakítása; melyben a közösségi érzés és az együttlét eszméje egyre magasabb szintre kerül.
A hátrányos megkülönböztetés nélküli közösségi magatartás kialakítása
Tolerancia; a különböző kultúrák ismerete, tisztelete.
Egészséges kritikai szemlélet, az egyéni kezdeményezőkészség összekapcsolása
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Osztályközösségek
1 – 4. évfolyam feladatai
• A tanulókban ki kell alakítani, hogy a közösségi célokat elfogadják és a megvalósításban aktívan vegyenek részt.
• A közösségi szellem megalapozása és erősítése.
• Népünk múltjának, történeteinek és példaértékű személyiségeinek megismertetése.
• Meg kell alapozni az élő és élettelen környezet iránti szeretetet és felelősségérzetet.
• A tanulók között a segítőszándékra épülő, együttműködő, harmonikus kapcsolat
kialakításának segítése.
5 – 8. évfolyam feladatai
• A közösség formálásában minden tanuló saját véleménynyilvánítással vegyen
részt.
• Fejleszteni kell az önálló, tárgyilagos véleményalkotást, a tisztelettudó véleménynyilvánítást és az alkalmazkodóképességet.
• Tisztázni kell az egyéni és a közérdek fogalmát, valamint ezek egymáshoz való
viszonyát.
• Fel kell készíteni a tanulókat a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására.
• A demokratikus normarendszert ki kell terjeszteni a mindennapi magatartásra.
• Földünk globális problémáinak megismertetése és azok csökkentésének lehetőségei

Diákönkormányzat
Iskolánkban a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére Diákönkormányzat működik.
A Diákönkormányzat munkáját a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló Diáktanács irányítja.
A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelők (alsó és
felső tagozatos) valamint az osztályfőnökök segítik.
A Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola diákönkormányzata
(DÖK) az iskolai élet szerves részévé kíván válni az alábbiakkal:
• a diákok jogainak képviselete
• a diákok önszerveződéséhez, közéleti szerepléséhez fórumok megteremtése
kulturális- és sportprogramok szervezése
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A Diákönkormányzat célja:
• a demokratikus önszerveződés alapjainak megismerése,
• az „egy mindenkiért és mindenki egyért” elv megvalósítása,
• a közösségi életre nevelés,
• a hátrányos megkülönböztetés nélküli közösségi magatartás megvalósítása
• tolerancia elvének elfogadtatása
• kreativitás fejlesztése,
• önállóság, autonómia,
• hazaszeretetre nevelés,
• a környezettudatos magatartás fejlesztése (szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás)
• az okos, ésszerű versenyszellem kialakítása a tanulók körében,
• egymás megbecsülése, mások tevékenységének tiszteletben tartása.
Az osztályfőnöknek, a diákönkormányzatot segítő tanárnak, valamint minden nevelőnek
feladata az elemi emberi értékekre nevelés, az előzőekben felsoroltakra hangsúlyt fektetve,
mely konkrét példákkal, szituációs játékokkal, irodalmi és képzőművészeti alkotások bemutatásának elemzésével valósítható meg.
Nevelői közösségek
Az intézményen belüli nevelői közösségek:
• tantestület
• egy osztályban tanítók
• munkaközösségek
• állandó és alkalmi munkacsoportok
• minőségi irányítási rendszer minőségi körei

A kollégáink megalkották –a közoktatást szabályozó jogi és tartalmi normákra alapozott
pedagógiai programot, a belső szabályzókat, kialakították a pedagógiai hagyományainkra
alapozott tevékenységi rendszerünket. A tanulói és nevelői közösségek egymásra hatásával, a tudatos közösségfejlesztéssel és nevelő-oktató munkával kívánjuk elérni az iskola
célkitűzéseit.
A nevelőközösség hatékony működéséhez elengedhetetlen az önművelés módszertani kultúrájának fejlesztése:
• szakmai továbbképzések
• az iskolai tevékenységek ellenőrzése és értékelése (mérések-visszacsatolás)
• pedagógiai, pszichológiai ismeretek fejlesztése
• a pályakezdők, újonnan érkezett kollégák segítése, mentori támogatása
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A család szerepe az iskolai közösség életében
Az egyén elsődleges szocializációja születésétől fogva a családban megy végbe, amit az
iskoláskortól kiegészít az iskolai szocializáció. A családon belül elsősorban a szülők közvetítik számára az elsajátítandó társadalmi értékeket, mintákat, elvárásokat. Ezen kívül
több fontos fejlődés- és személyiség - lélektani változás (pl. beszéd, nemi identitás kialakulása) szorosan kötődik a családi közösséghez. Mind a családi, mind az iskolai szocializáció
meghatározó időszaka a serdülőkor. Ennek az életkornak a végére a serdülő leválik a családról, és autonóm személyiséggé válik. Egyúttal egyre nagyobb hatással van rá a kortárscsoport, így az osztályközösség is. Ez az életkori szakasz kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.
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5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
5.1.

A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a
munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott
munkarend alapján.
A pedagógus:
• A katolikus nevelő munkája során bemutatja az imádság és a munka egységét. Annál is inkább, mivel a munkaerkölcs a jellem és a műveltség egyik fokmérője. Ezért
különösen törekednie kell arra, hogy személyes istenkapcsolatából fakadóan a kötelességteljesítésben és a munkavégzésben is hiteles, színvonalas példát adjon kollegáinak és tanítványainak egyaránt.
• A katolikus nevelő abban a tudatban végzi munkáját, hogy Isten őt a nevelői feladatra kiválasztotta és meghívta. Az elhivatottság tudata belső rendet és harmóniát
kölcsönöz a katolikus nevelőnek, oktató-nevelő munkájában és kollegiális-testvéri
kapcsolataiban az őt körülvevő közösségek (család, iskola, egyházi közösség, haza,
emberiség) iránti elkötelezett és felelős cselekvésre ösztönzi.
• napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;
• tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a
módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
• tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi;
• a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;
• gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
• a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai
eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről;
• rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló
hatású legyen;
• az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására,
gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;
• a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;
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• az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani;
• a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi,
s ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet
el;
• fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti
és betartatja velük az iskola házirendjét;
• biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek;
• feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások
felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;
• tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően;
• különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a
szabadidős foglalkozások megtartása során;
• a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására;
• a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi
viselkedés szabályait;
• a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja;
• a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli;
• megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek
tanításkor és osztályzásakor;
• az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javításra;
• foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;
• állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében való tájékozódik
5.2.

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, öszszehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.
A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak be-
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kapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az
iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások,
rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások
stb.
Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri
a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus
pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi
hatások kivédése.
Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka.
Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe.
Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok
sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el
fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék
mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák.
Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg
a "kényes" témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan
merev tantermi berendezés. A falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját
osztály-, faliújságra. Nem szükséges minden órát a megszokott környezetben tartani,
lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a természet.
Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői
•
A keresztény nevelő tisztában van azzal, hogy eszköz az Isten kezében, s munkája
eredményeiért elsősorban Neki tartozik hálával. Tekintélyének alapja a tetteiben mutatott példa. Az osztályfőnökök szavai és tettei összhangban vannak, hitelessé csak így
válhat tanítványai előtt.
• Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.
• Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált
emberkép és identitástudat alakulásához.
• Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segíti elő a tanuló
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szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.
• Segíti a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszerek felismerésében, neveli értékes és
hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.
• Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét
az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.
• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti. Szülői értekezletet tart.
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását
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6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók körébe tartozik:
• a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
• gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
• 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,
6.1. Sajátos nevelési igényű tanulók
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében:
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,”
Az irányelvben foglaltak célja:
hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
• a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit,
• a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
• a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
• a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes
körű módosulását,
• az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb
ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé.
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Intézményünk a következő fogyatékossággal rendelkező tanulókat integrálja:
• Beszédfogyatékos tanulók
• Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tartalmi elemeit szabályozza:
• A kompetenciaterületekhez tartozó célok, feladatok módszerek és a várt eredmények
• 1. sz. melléklet: SNI tanulók integrált nevelése, oktatása
Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink megvalósítására törekszünk. Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését. Biztosítjuk a sajátos nevelési igény
szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink
hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől.
Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az iskolai programba, így a napi nevelő oktató munkába beágyazottan valósulnak meg a szakvéleményben
foglalt valós igényekhez igazodóan, a gyógypedagógus közreműködésével elkészített éves
„Egyéni fejlesztési terv” szerint.
Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon viselkedésminták
adásától, amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozzák.
Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását.

6.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Valamennyi pedagógus, de különösen az osztályfőnök feladata, hogy feltérképezze annak
az okát, amelynek következtében a tanuló beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd.
Az okok lehetnek:
• családban rejlő
• környezeti hatások
• a tanuló kifogásolható magatartású és erkölcsű személyekkel való kapcsolata
• helytelen nevelői hatás
• rossz tanár-diák viszony
• az értékelés, elismerés hiánya
• a gyerek helyzete a közösségben.
A helyzet feltárása után az osztályfőnök, az osztályban tanítók, a gyermekvédelmi felelős,
a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei és a szülők a gyermekre szabott, egyéni tervet
beszélnek meg.
A helyzet megváltozásáról a tanév végi osztályozó értekezleten az osztályfőnök beszámol.
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A felsorolt okok által kiváltott viselkedési zavarok „üzenetként” szerepelnek a gyerekekkel
foglalkozók számára. A közös együttműködés révén nem csak az egyes viselkedési formák
megválasztására kell törekednünk, hanem a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalábbis
enyhítésre.
A beilleszkedési, magatartási nehézségek megelőzése céljából fontosnak tartjuk:
• az iskola oldott, szeretetteljes légkörének megteremtését
• családias környezet kialakítását, a tantermek közös dekorálását
• tisztaság megőrzését
• részvételt a gyerekeket érintő döntések meghozatalában – DÖK és osztályközösségen belül
• sokszínű szabadidős program szervezését, ahol minden tanuló megtalálja a neki
megfelelő elfoglaltságot
• a tanuló saját fejlődéséhez viszonyított értékelését
• differenciált fejlesztés lehetőségét
• Pedagógiai Szakszolgálattal történő folyamatos kapcsolattartást.
A meglévő beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése céljából fontosnak tartjuk:
• a folyamatosan romló tanulmányi teljesítmény okának feltárását,
• alulteljesítés okainak kiküszöbölését,
• hiányzások vizsgálatát,
• családi háttér feltárását (családlátogatás),
• évismétlők felzárkóztatásának, beilleszkedésének segítését,
• szociálisan hátrányos helyzetűek támogatását, eseti, rendszeres nevelési támogatások rendszerének ismertetését,
• tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását (egyéni fejlesztés, Pedagógiai Szakszolgálatokhoz történő irányítást)
• új tanulók beilleszkedésének támogatását,
• társaik között visszahúzódó „szereptelen” gyerekek bevonást az osztály és a csoport
életébe,
• Pedagógiai Szakszolgálatok szakemberének rendszeres látogatását,
• szülők informálását a gyermekvédelmi felelős fogadóórájáról (ellenőrző, szülői értekezlet)
• előadások szervezését bűnmegelőzésről, drog-prevencióról 7 – 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek.
6.3.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését.
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A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló
belső indíttatásra, valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának tekinti, hogy hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők
felszámolása után teljes mértékben kibontakoztassák.
A tanulási kudarc a teljesítmény és a követelmény közötti viszonyítás. A kudarcot a tanuló
akkor éli meg, illetve akkor következik be, amikor a teljesítmény egy kritikus értéket meghaladó mértékben marad alatta a követelménynek. A tanulmányi kudarc általában kísérőjelenségként a tanuló családi, szociális, kulturális, egészségügyi helyzetéből adódik. Okozhat
kudarcot az iskolai környezet is, a tanuló és az osztályközösség, a tanár-diák viszony, a
tanuló személyisége és az iskola követelményrendszere. Gyakran az iskolán kívüli és belüli
hatások egyszerre jelentkeznek.
A tanulási kudarcnak kitett, az azt átélő tanulóval foglalkozó pedagógusoknak (különösen
osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, pszichológus) először a kudarc okait kell feltárniuk,
azután személyre szabott programot kell kidolgozniuk a kudarc felszámolásának érdekében:
• az iskolai, otthoni tanulást akadályozó tényezők felmérése,
• a családi, szociális, kulturális, egészségügyi meghatározottságok felmérése,
• szülői, családi erőforrások bekapcsolása (együttműködés megteremtése),
• az okok ismeretében egyéni fejlesztő program elkészítése (személyiségfejlesztés is).
Iskolai szintű fejlesztő feladatok:
• dyslexia szűrés második osztálytól szakemberek bevonásával,
• anyanyelvi kultúra elsajátítása a kisiskolás szakaszban,
• olvasási kultúra elsajátítása, olvasás-szövegértés a tanulás alapja,
• az élethosszig tartó tanulás képességének és igényének kifejlesztése (személyiségfejlesztés - motiváltság),
• differenciált nevelői munka (személyre szabott fejlesztés),
• differenciált oktató munka (osztálykeretben, differenciált csoportokban),
• az iskolai értékelésmotiváló, pozitív, előremutató legyen.
6.4.

A kiemelten tehetséges tanulókkal történő foglalkozás

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat.
A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít
abban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. Ügyelni kell
arra, hogy a versenyre készítés, készülés ne menjen az iskolai tananyag elvégzésének rovására. A tehetség fölismerése elsődleges pedagógiai feladat.
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,
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik, majd a képességek a kreativitás és
a személyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik.
A tehetséges gyermek legfontosabb ismérvei:
– feltűnő érdeklődés egy vagy több tantárgy iránt,
– nagy ismeretanyag birtoklása,
– beszédük kifejező,
– sokat olvasnak,
– logikusan gondolkodnak,
– egy – egy tantárggyal elmélyülten foglalkoznak,
– önkritikusak,
– több megoldási lehetőséget keresnek,
– gazdag fantáziával rendelkeznek,
– céljuk elérésében egyéni úton haladnak,
– nyitottak, különböző korcsoportok között a harmonikus együttműködés megvalósítására törekednek,
– felelősségtudatuk nagy,
– hasonló képességű tanulókkal barátkoznak, vagy magányosak az osztályban.

Feladataink:
– sokszínű, változatos iskolai élet szervezése,
– biztosítani az önmegvalósítás lehetőségét, az alkotómunkát,
– lehetővé tenni a tanulóknak, hogy kipróbálják képességeiket az élet más területén
is
– a szabadidő hatékony eltöltésének megszervezése,
– az iskola és a család szoros együttműködése,
– támogatni a számára legmegfelelőbb iskolaválasztást – pályaorientáció.
Iskolánkban ezt a fontos pedagógiai tevékenységet a következő területeken valósítjuk
meg:
– tanórán belüli differenciált foglalkozás keretében
– tanórán kívüli foglalkozásokon
– iskolán kívüli programokon: versenyek, vetélkedők….
Differenciálás a szakórákon:
- A differenciálásra fordított idő arányát a tanítási órán megvalósítandó cél,
az óra típusa és az osztály összetétele alapján határozzuk meg.
- Ezt a módszert már az 1 – 4. évfolyamon elkezdjük. Az ügyesebb tanulók
egyre több és nehezebb feladatot kapnak. Az 5 – 8. évfolyamon tovább nö-
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vekszik a tanulók önálló munkája (pl.: kiselőadás, önálló megfigyelés, kísérlet bemutatása, kísérletező munka).
– tanítási órákon differenciálunk:
o
a feladatok mennyiségében, minőségében,
o
a taneszközök használatában,
o
a tanulók motiválásában,
o
a tanulók értékelésében.
E tevékenységi körben is nagyon fontos a pedagógus lelkiismeretes munkája, mert
a differenciálás megvalósítása nem lehetséges a többsávos felkészülés és a többsávos óravezetés nélkül. A differenciálás könnyebb azokban az osztályokban, ahol a
tanulói létszám alacsonyabb.
Differenciálás órán kívüli tevékenységek során
Minden évben szakköri foglalkozásokat tervezünk a tanulói igény és a rendelkezésünkre
álló órakeret függvényében. Az alábbi szakkörök eddig nagyon eredményesen működtek,
ezért a következő években is szeretnénk beindítani, amennyiben biztosított az órakeret:
– idegen nyelvi szakkörök,
– énekkar,
– számítástechnika szakkör,
– tantárgyi szakkörök
A versenyek rendszere:

iskolai házi versenyek és pályázatok,

katolikus iskolák közötti, az MKPK Iskolabizottsága által kiírt versenyek,
a minisztérium, vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, területi és országos versenyek
Tehetségpont
2012-től országos tehetségpontként működünk.
Iskolánk évek óta foglalkozik tehetséggondozással, de 2012-ig nem kapcsolódott a tehetségfejlesztő hálózathoz. A pedagógiai programunk teret ad tanulóink számára tehetségük
kibontakozásához, különböző lehetőségek, programok kínálatán keresztül. Ehhez rendelkezünk elhivatott, jól képzett, folyamatos megújulásra nyitott pedagógusokkal.
Elsősorban az intézményünkben tanuló és a városunkban élő gyermekek számára szeretnénk folyamatosan elérhetővé tenni az általunk kínált lehetőségeket, programokat.
Rendszeresen szervezünk nyílt órákat, nyílt napokat, projekthetet, táborokat:
nyílt órákat, nyílt napokat: szülők és érdeklődő pedagógusok részére,
projekthetet: nemzetiségi nyelvoktatáshoz (Szent Márton hete) és védőszentünkhöz
kapcsolódva (Szent József hete)
táborokat: nyelvi
• Tehetségpontként specifikus területeink:
- angol nyelv – emelt óraszámban
- logikai: a sakk és egyéb táblajátékok tanulása/használata
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• A programokban részt vevő pedagógusok munkájának segítő követése:
- „tehetség-team” létrehozása,
- Tehetségnap szervezése.
• A programba résztvevő/bekapcsolódó tehetséges gyermeknél törekszünk: a képességek mellett a személyiség-tényezők formálására is („erős oldal” és „gyenge
oldal” fejlesztése), akit mi már nem tudunk tovább segíteni a pályáján, megkeressük a számára leginspirálóbb közeget.
Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tevékenységrendszere ne egymástól elkülönülő műveltségi területeket fejlesszen, hanem minden tanítványunk legyen gazdagabb azáltal, hogy az
iskola ethosa, lehetővé teszi az egyén sokoldalú fejlesztését. Ez lehetőséget nyújt minden
tanuló számára tehetsége kibontakoztatásához.
6.5.

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996. évi körlevelében - "Igazságosabb és testvériesebb
világot" - a jelenlegi magyar helyzet elemzésénél külön foglalkozik a gyermekekkel, az
iskola feladatával.
A családi élet kedvezőtlen alakulása során a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerülnek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy
többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés
hiányát pótolni. A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények között élőket.
Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz.
Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, illetve a különböző erkölcsi veszélyek
től. Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek
számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek
előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó
magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.
A gyermekvédelmi törvény meghatározza a gyermeki jogokat, a gyermekek védelmének
rendszerét, szabályozza a pénzbeli és természetbeli ellátások formáit, leírja a gyermekvédelmi gondoskodás szintjeit, rendelkezik a gyámügyi és ifjúságvédelmi intézmények feladatairól.
A törvényi szabályozáson túl iskolánkban, napjainkban a gyermekvédelemmel kapcsolatban a problémák korai felismerése a legfontosabb. Ennek érdekében az alábbi lehetőségek
kapnak kiemelt figyelmet:
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•
•

Kapcsolat a családdal: személyes beszélgetések, fogadóóra, szülői értekezlet, iskolai
programok, családlátogatások.
Anyagi támogatás:
- állam által biztosított anyagi támogatás igénylését segítő intézkedések (étkezési
támogatás, tankönyvsegély, eseti és rendszeres nevelési segély kérésének lehetősége…),
- „Gróf Széchenyi István Alapítvány” által nyújtott támogatás (az alapítványi
szabályozó alapján)
- Az egyházközség Szent József Alapítványa által nyújtható támogatás (az alapítványi szabályozó alapján)
• Pedagógiai eljárások:
- tanár-gyerek kapcsolat,
- differenciáló foglalkozások,
- közösségi - szabadidős tevékenységek,
- nyári táborok szervezése,
- egészséges életmódra nevelés (egészséges táplálkozás, sport,
drogprevenció),
- a gyermekjogi, diákjogi információkhoz való juttatás – DÖK.
• Szervezeti lépések:
- iskola - gyermekvédelmi hálózat, családvédelmi hálózat kapcsolata,
- iskolaorvos, védőnő – iskola kapcsolata
- Gyermekjóléti Szolgálattal való szoros kapcsolattartás
• Tényfeltáró gyermekvédelmi eljárások:
- HH/HHH tanulók felmérése, nyilvántartása, integrációs rendszerbe történő bevonása
- Veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók feltérképezése, szakemberekhez
történő irányítása
- Osztálynaplók speciális vizsgálata a veszélyeztetett gyermekeknél (tanulmányi eredmény hirtelen romlása, hiányzás, túlkorosság…).

A feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja. Munkáját a következő
szervezetek segítségével végzi:
- tanuló és a családja
- osztályfőnöki munkaközösség
- osztályban tanítók közössége
- Pedagógiai Szakszolgálatok
- Gyermekjóléti Szolgálat
- iskolaorvos
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Az iskolában munkaköri leírás alapján megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. Feladatát az SZMSZ-ben meghatározottak alapján végzi. Fogadóóráit (gyermek
és szülő számára) az éves munkaterv tartalmazza. Erről az érintettek tájékoztatást kapnak.
6.6.

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő
különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok
ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásinak, a vallásgyakorlás
külső formáinak ismeretében.
Hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek alapvető szükséglet - kielégítési lehetőségei korlátozottak:
• családi körülmények miatt:
- munkanélküli szülő
- egyedülálló szülő
- egyedülálló több gyermekes szülő
- több gyermekes szülő
• életmódja a társadalmi átlagnál lényegesen rosszabb.
A tanulót abban az esetben tartjuk veszélyeztetettnek, ha magatartása, mulasztása vagy
egyéb körülményei során kialakult állapot a gyermek testi, érzelmi erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A szociális hátrányok kiszűrését az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős együttesen
végzi.
Információt gyűjtenek a tanuló családi körülményeiről (személyes beszélgetés a szülővel, a
tanulóval, családlátogatás). Az arra rászorulókat étkezési és tankönyv-támogatási hozzájárulásra javasolja.
A hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:
• tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről,
• kapcsolatfelvétel lehetősége a szakszolgálati intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálatok, Gyermekjóléti Szolgálat),
• tankönyvtámogatás a törvényi kötelezettségek és a rászorultság elve alapján,
• pályázatokon való részvétel, a tanulók költségeinek enyhítésére,
• pályaorientáció,
• tanulószobai foglalkozások szervezése,
• szabadidős programok szervezése,
• egyéni képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás),
• egészséges életmódra nevelés (mentálhigiéniás feladatok, sportolás, helyes étkezés),
• drog- és bűnmegelőzés,
• táboroztatás
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•
6.7.

kedvezményes étkezés
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató programja

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének lényege a tapasztalati tanulás és az
együttműködés. Ehhez kapcsolódóan jelenik meg a képességek és a hozott tudás, tapasztalat és értékrend szempontjából heterogén intézményi környezet megteremtésének feltételrendszere, amely nem a leszakadók felzárkóztatására épül, hanem az egymástól tanulás
pedagógiai erejére.
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere nem ad meg tanítási tartalmakat, választandó tantervet, tankönyvet, nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, hanem
olyan struktúrát vázol fel, melynek követése kikerülhetetlenné teszi az integrációs nevelést.
Az alkalmazás feltételei
Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében
Az integrációs program legfőbb célkitűzése, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű
tanulóink együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. Mindennek elérése
érdekében a partneri kapcsolatok támogatásával a gyermekek komplex segítését kívánjuk
kidolgozni és bevezetni a készségek fejlesztése, a tanulmányok támogatása, a pedagógusok
felkészítése, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a családokkal, szülőkkel tartott kapcsolat fejlesztése révén.
Az iskolába való bekerülés előkészítése
Az általános iskolában a felvételi eljárást az elsősök beiratkozása jelenti, külön felvételit a
jogszabályi előírásoknak megfelelően nem tartunk. A beiratkozás megszervezése, lebonyolítása külön eljárásrend alapján történik. Az iskolában heterogén osztályok szerveződnek.
A pedagógiai rendszer tartalmi elemei
A tartalmi elemek a hagyományos értelemben vett pedagógiai rendszerek alkotórészeit
egészítik ki azokkal a szempontokkal, melyek az együttnevelés pedagógiai esélyeit jelentősen növelik. Az integráció leginkább a tanulásszervezési formákra hat.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek:
• Az önálló tanulást segítő fejlesztés
• Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
• Szociális kompetenciák fejlesztése
• Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
• Multikulturális tartalmak
• Az integrációt elősegítő módszertani elemek
• Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
• Kompetencia alapú értékelési rendszer
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• A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
Elvárható eredmények
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követő néhány évben a
következő eredményekről kell számot adni, amelyek a két éves kiépítés során az ellenőrzés
szempontjait is jelentik:
• A hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolában megfelel a jogszabályban
• előírtaknak.
• Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken
• eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.
• Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.
• Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.
• Az iskolában működik a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.
Ezek eredményeként:
• Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű gyermekek
• száma.
• Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanú
• lók száma.
• Az országos kompetenciamérések eredményeit megőrizzük, ha indokolt, a
javításhoz fejlesztési tervet dolgozunk ki.

6.8.

Pályaorientáció

Fontos feladatnak tekintjük, hogy az iskolából kilépő tanulóink képességeik szerint a nekik
megfelelő iskolatípusban tanuljanak tovább.
Célunk az, hogy a 8. évfolyamot elhagyó tanulók valamennyien továbbtanuljanak, középfokú oktatási intézményben nyerjenek felvételt.

Megfelelő tájékoztatás érdekében:
•
az osztályfőnöki órák tanmenetébe beépítjük a pályaválasztással kapcsolatos témákat,
•
részt veszünk a középiskolák által szervezett nyílt napokon,
•
szülői tájékoztatót tartunk a környező középiskolák igazgatóinak részvételével,
•
A tanulók tájékoztatása érdekében a beiskolázási faliújságot működtetünk a tájékoztatót küldő iskolák anyagából.
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7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának rendje
Az iskolában a tanulók diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai diákönkormányzat,
DÖK) hozhatnak létre.
A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt:
• saját működéséről,
• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
• hatáskörei gyakorlásáról,
• egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
• az iskolai, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet:
• a nevelési-oktatási intézmény működésével,
• és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: Nkt. 48.§ (4),
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
• a házirend elfogadása előtt.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 20/2012
EMMI r. 120§ alapján
• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezésénél,
• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál,
• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásánál,
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításánál,
• g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt
nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
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Az iskola, helyiségeinek használata:
• A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az
iskola, helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium
működését.
Diákközgyűlés:
• A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
• A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
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8.

Partnerségi kapcsolatok

Iskolánk katolikus identitásának erősítése és hatékony képviselete csak szűkebb és tágabb
környezetünkkel való sokoldalú kapcsolattartás révén valósítható meg. Az iskolát körülvevő környezet sokféleképpen igényli az egyházi iskola jelenlétét, ugyanakkor sok vonatkozásban segítségére lehet a katolikus iskolának feladatai megoldásában.
A szülő, tanuló, intézmény együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
A szülő, a tanuló, a pedagógus együttes munkája révén valósulhatnak meg a pedagógiai
programunkban megfogalmazott nevelési-oktatási célkitűzések. Ezért a szülőnek, a tanulónak és az iskolának a továbbiakban is élő, konstruktív, alkotó módon kell együttműködnie.
8.1.

Erkölcsi ajánlások a szülőknek:
Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők
joga, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola igazán egyházi
szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen „a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk.53.)
Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek,
tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák.
Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára megnyugtató megoldását.
Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái a szülői
értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, szülői lelki napok, ahol egy-egy témát a nevelők és a szülők közösen megvitathatnak és természetesen a személyes beszélgetés. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben
és tudásban ezzel példát mutatva gyermekeiknek.
Erkölcsi elvárások a tanároktól:
A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden más
ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel
rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. Hiszen „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik.” /Kat. Isk. 78./
A pedagógus nyitott kell, hogy legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe, és
nevelő-oktató munkájába. Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. A
hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült imaélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért. A nem hívő pedagógusokat is a
diákok szeretetéből fakadó humánum kell, hogy vezérelje.
A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg
kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell.
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Ezt a munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen
elvégezni.
A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel,
ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt. Mindezt úgy kell tennie, hogy igazodjon
a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon.
A tanár élete összhangban áll az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért fontos,
hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit megtartsa
a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani.
Családi háttere rendezett legyen.
Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel.
Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem
dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást, és
munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az egyházra és tanítására, hiszen
ez a diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben
az esetben biztosítható.
Ezért az új pedagógus felvételénél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bízunk rá, és
mit várunk el tőle. Ezek ismeretében lehet eldönteni, hogy a képzettség, rátermettség és
vallási háttér hármas követelményéből melyiket, milyen súllyal kell figyelembe venni.
Az iskola vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok kiválasztása. A legnagyobb jó szándék esetén is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új tanár
először egy éves szerződéssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet véglegesíteni.
Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő felszereltséggel
magas szakmai színvonalon dolgozhassanak.
Az együttműködés formái:
Szülőkkel:
• szóbeli kapcsolattartás:
- SZMK gyűlés
- szülői értekezlet
- fogadóórák
- személyes megbeszélés előre egyeztetett időpontban
- telefonon történő tájékoztatás
• írásbeli kapcsolattartás:
- üzenő és tájékoztató füzeten keresztül
- hivatalos levelekkel
- hirdetményekkel, plakátokkal
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Tanulókkal:
• diákparlament,
• diákönkormányzati megbeszélések
• osztálykeretben:
- osztályfőnöki órák
- rendezvények
• osztályfőnök, szaktanár személyes kapcsolata a tanulóval
Szülői közreműködések lehetőségei:
• a gyermek érdekében eleget tesz a törvényben megfogalmazott kötelezettségeinek
• aktívan részt vesz a szülői választmányi gyűléseken, a szülői értekezleteken, fogadó
órákon
• tanórán kívüli programok segítése
• iskolai kulturális és sport rendezvényeken való részvétel
• nyílt napok – nyílt órák látogatása,
• rendezvények támogatása – segítség felajánlása
Ezek az együttműködési formák biztosítják, hogy mind a szülők, tanulók valamint a tanárok naprakész információval rendelkezzenek a tanulót, az iskolát érintő kérdésekben.
8.2. Az intézmény partneri kapcsolatai és kapcsolattartásának formái
Egyházmegye
Római katolikus egyházközség
Református egyházközség
Görög katolikus egyházközség
a város általános iskolái
a városon belüli óvodákkal
Oktatási Hivatal
MPKKI Nyíregyháza
Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet
szakértők
katolikus iskolák
vidéki iskolákkal való kapcsolat
mátészalkai kulturális intézményeivel
a mátészalkai Szatmári Múzeummal
egészségügyi intézményekkel
Pedagógiai Szakszolgálatok
sportlétesítmények
Tanárképző főiskolákkal

- mint fenntartó,
- intézmény hitéletének irányítója, hitoktatás
- az intézmény hitéletének segítője, hitoktatás
- az intézmény hitéletének segítője, hitoktatás
- szaktárgyi és sportversenyek,
- nyílt napok,
- szakmai programok, mérések,
- szakmai támogatás, továbbképzések
- szakmai támogatás, továbbképzések
- szakmai vizsgálat
- versenyek, találkozók, szakmai napok
- szakmai továbbképzések, bemutató órák
- színházlátogatás, rendezvények
- múzeumlátogatás, rendhagyó hon-és népismereti órák, közös rendezvények
- gyermekorvos, fogorvos,
- pszichológus tanácsadása, tanulói vizsgálat
- városi uszoda, sportcsarnok
- külső gyakorlati hely
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Gyermekjóléti Szolgálat
Munkaügyi Központtal
Goethe Intézettel
Külföldi iskolákkal

- gyermekvédelmi hálózat
- pályaválasztás
- német nyelvi verseny
- Oberkochen

Az egyházközséggel való kapcsolattartás
A katolikus iskola természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével, a rá
jellemző karizmákkal meghatározó befolyással van az iskolára. Az egyházközségben élő
gyermekek és szüleik életében az iskola, mint továbbtanulási célpont jelenik meg, illetve
felerősödik az érdeklődés az iskola, mint szellemi és kulturális központ iránt.
Az iskola szívesen várja és fogadja az egyházközséghez tartozó gyermekeket, folyamatos
tájékoztatást ad munkájáról, illetve arra törekszik, hogy az egyházközség és az iskola
kacsolata az egymás életében, rendezvényein való alkotó részvétel révén elmélyüljön.
Ez irányú törekvései kiterjednek a vonzáskörzetébe tartozó valamennyi egyházközségre,
elsősorban egyházmegyéjében, melynek papságával intenzív kapcsolatot tart fenn, igénybe
véve segítségüket, betekintést nyújtva számukra belső életébe, kritikus észrevételeiket is
igényelve.
Az iskola gondot fordít arra, hogy megismertesse munkáját a vonzáskörzetébe tartozó plébániák híveivel, a potenciális szülőkkel és tanulókkal. Ennek érdekében a környékbeli
egyházközségekben tájékoztatást ad az intézmény tevékenységéről.
Buzdítjuk diákjainkat, hogy kapcsolódjanak be az egyházközség lelki, karitatív életébe. A
plébánosukkal, hitoktatójukkal történő együttműködés során tapasztaljuk, hogy gyermekeink sok esetben töltenek be „jel” szerepet egyházközségükben is.
Kapcsolattartás más egyházi iskolákkal
A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a
jobb önmegismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi kapcsolatokban gyarapszik.
A mátészalkai tankerület iskoláival való kapcsolattartás
A közvetlen környezetünkben működő önkormányzati iskolákkal intézményünk igyekszik
a jó kapcsolat ápolására. A gyerekek találkozhatnak sport- és szellemi vetélkedőkön, seregszemléken.
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal:
Az intézményből mi küldhetünk ide halmozottan hátrányos gyermekeket. Pl: elhanyagoló
szülői magatartás, alkoholizmus, különböző szenvedélybetegségek, érzelmi elhanyagolás,
családon belüli erőszak, hátrányos anyagi helyzet esetén. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai vállalnak korrepetálásokat is, ha a gyermeknek szüksége van rá, az intézményükben tanulhatnak is.
Szakszolgálatokkal:
Intézményünkben integráltan tanulnak különböző tanulási zavarral - diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, figyelem-koncentrációs zavarral - illetve a magatartászavaros, mozgáskoordinációs problémával küszködő, beszédhibás, érzékszervileg sérült, részképesség gyen54

geséggel küzdő, ill. átlag alatti intelligenciával rendelkező gyermekek is. Ezeknek a gyermekeknek szükségük van a nekik megfelelő szakszolgálat vizsgálatára, rendszeres kontrollvizsgálatokra és a megfelelő szakember által végzett fejlesztésre. Ezeket a vizsgálatokat
az intézményünkben tanuló gyermekeknél végzi: Pedagógiai Szakszolgálatok, Tanulási
Képességet Vizsgáló Bizottság.
Szakmai szolgáltatókkal
Az intézmény kapcsolatot tart a Katolikus Pedagógiai Intézettel. A KPSZTI szakmai
szolgáltató szervezet, melynek alapvető célja a katolikus közoktatási intézmények szakmai
színvonalának emelése. A kapcsolattartás kiterjed tantárgyi gondozásra, a KPSZTI által
meghirdetett továbbképzéseken, tanulmányi versenyeken, szakmai konferenciákon való
részvételre. Segítséget kapunk az intézettől a tanügyigazgatási és tantervi kérdésekhez is.
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9.

A tanulmányok alatti vizsgák

A vizsgaszabályzat hatálya, célja
A tanuló osztályzatainak megállapítása érdemjegyekkel történhet:
• évközi teljesítménye alapján
• osztályozó vizsgán
• különbözeti vizsgán
• valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján.
A felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a
szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Hatálya kiterjed:
• az intézmény valamennyi tanulójára:
- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
• továbbá más intézmények olyan tanulóira:
- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Az osztályozóvizsga szervezésében és lebonyolításában – ugyanúgy, mint bármely más, a
tanulmányok alatt tett vizsga (pl. javító-, vagy különbözeti vizsga) esetén –20/2012 EMMI
rendelet előírásait kell alkalmazni.
A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig
terjedő időszakban kell megszervezni.
A vizsgatárgyak részei és követelményei
• A számonkérés formája tantárgyak esetében írásbeli és szóbeli.
• Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola Pedagógiai Programjában rögzített követelményrendszerrel.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
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ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja,

Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Azon tanulókra vonatkozik, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott, valamint az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
• osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal
• javítóvizsga esetén, nyolc munkanappal
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik
tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Német Hon- és népismeret
Matematika
Hittan
Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
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GYAKORLATI

Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Hittan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Német Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

X
X
X
X
FELSŐ TAGOZAT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai
• Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és
irodalom tantárgyból 60 perc.
• A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
• A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak
jelen kell lennie.
• A tanulónak az írásbeli vizsgán a szaktanár által összeállított feladatsort kell megoldani.
• A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc.
• A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére
meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a
vizsgaeredménye: elégtelen.
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• Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült.
Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.
• A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
• A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
• A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja
• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el.
• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
• Az vizsgaeredmény kihirdetése a vizsga napján történik.
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10. A felvétel és átvétel helyi szabályai
A köznevelés törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, megszűnését, és a
tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket.
A tanuló, beleértve a magántanulót is az iskolával jogviszonyba áll.
10.1. Az intézménybe lépés feltételei:
A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az intézmény városi és járási
beiskolázású, kötelező beiskolázási körzettel nem rendelkezik. A gyermek felvételéről az
igazgató dönt, amelynek feltétele, hogy a gyermek az iskolai felvételt megelőzően minimum 3 évig óvodába járjon, illetve annak megfelelő fejlettségi szinttel rendelkezzen, és
fogadja el, hogy a hittan kötelező tantárgy heti 2 órában. Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani az
elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő
és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját és a vallásos nevelés alapjait,
és eltökéltek legyenek annak megvalósítására.
A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.
A német nemzetiségi nyelvoktató és kétnyelvű csoportba történő jelentkezéskor a szülő
köteles nyilatkozatot tenni, hogy gyermeke részt kíván venni a nemzetiségi oktatásban.
A beiskolázáskor benyújtandó dokumentumokat a beiskolázás előtt közzé kell tenni.
A beiskolázáskor plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető.
10.2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
A második évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig a tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és választott tárgyban a tanév végén
legalább elégséges (2) szinten teljesítette.
A tanév végi elégtelen minősítés legfeljebb három tantárgyból javítóvizsgán javítható augusztus hónapban. Amennyiben a tanuló négy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott, évet ismételni köteles. A javítóvizsgát ugyanúgy kell lebonyolítani, mint az osztályozó vizsgát, de csak abból a tantárgyból, amelyből a tanuló a tanév végén megbukott.
Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó
vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása, évfolyamismétlést von maga után.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó
vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be.
A kiemelkedő képességű tanuló a két vagy több évfolyamra megállapított tanulmányi kötelezettségének egy tanévben is eleget tehet, ha a tanulmányi idő megrövidítését az illetékes
pedagógus kezdeményezi, vagy a szülő kéri és a tanuló a tantestület illetékes bizottsága
előtt vizsgát tesz. Ennek eredményét és a bizottság javaslatát – javaslat formájában – rögzíteni kell, amelynek alapján az igazgató engedélyezheti a tanulmányi idő megrövidítését.
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10.3. Átjárhatóság
• Tanulóink minden iskolatípusban továbbtanulhatnak, az alábbi ütemezés szerint:
– 4. osztály után
Nyolcosztályos középiskola
– 6. osztály után
Hatosztályos középiskola
– 8. osztály után
Négyosztályos (+1) gimnázium
Négyosztályos (+1) szakközépiskola
2 (+2) osztályos szakiskola
• A német nemzetiségi kétnyelvű oktatásban részesülő tanulók bármely tanév végén
folytathatják tanulmányaikat a német nemzetiségi nyelvoktató programban.
10. 4.
•
•
•
•

A tanulói jogviszony megszűnése
másik iskola befogadó nyilatkozata alapján,
a 8. évfolyam elvégzése után, középiskolába történő beiratkozáskor.
fegyelmi határozat következtében
A törvény által előírt igazolatlan mulasztás esetében, amennyiben a törvényben előírt tankötelezettség korhatárát a tanuló túllépte.

10.5. Magántanulóvá válás szabályai
• A tanuló tanulmányi kötelezettségét magántanulóként is teljesítheti.
• A tanuló magántanulói státusát kérheti szülői döntés alapján, vagy szakértői vélemény alapján. A felmentés engedélyezéséről az igazgató dönt, a gyermekjóléti
szolgálat véleményét kikérve.
• Szülői döntés esetében a tanuló egyénileg készül fel, a szakértői véleménnyel rendelkező tanuló esetében az iskola gondoskodik a tanuló felkészítéséről.
• Az iskola állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről- kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad
számot tudásáról.
10.6. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Intézményünk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, római katolikus intézményként
működik. Nem lehet intézményünk tanulója az, aki az egyházi törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást mutat, illetve olyan közösség tagja, amely e törvénnyel nem összeegyeztethető nézeteket hirdet.
Átvételkor figyelembe vesszük:
• az intézménybe felvehető maximális tanulói létszámot, illetve az osztálylétszámot
• a tanuló eddigi tanulmányi eredményeit,
• a tanuló hitbeli elkötelezettségét,
• a tanuló magatartását.
Az átvételi kérelemhez a következő iratokat kell mellékelni: jelentkezési lap, tanuló osztályzatát tartalmazó dokumentum.
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Átvétel előtt személyesen beszélgetünk az átjelentkező tanulóval, szüleivel, ismertetjük az
intézmény elvárásait, és megismertetjük az osztályfőnökkel és leendő osztálytársaikkal.
A tanuló tárgyi tudásának felmérésre után - ha szükséges - az alábbi módon segítjük a tanuló felzárkóztatását, továbbhaladását:
• egyéni segítségnyújtással,
• türelmi idő biztosításával
• felzárkóztató foglalkozáson való részvétel biztosítása
Amennyiben az intézmény vezetése szükségesnek látja (pl. a felvételi kérelem időpontjáig
külföldön tanuló diák esetében vagy német nemzetiségi oktatásra jelentkezőnél…) különbözeti vizsgát írhat elő.
Amennyiben a vizsga eredménye azt mutatja, hogy a tanuló az adott évfolyamon nem képes továbbhaladni, a szülőnek azt javasoljuk, hogy gyermeke évfolyamot ismételjen.

11.

Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai feladatok
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
• ismerjék fel a vészhelyzeteket;
• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák el,
mikor és hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében
• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Vöröskereszttel
• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
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• támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
Az éves munkatervben
rögzített időpont alapján
év eleje:
• első tanítási napon
• első szakórákon

• feltételek biztosítása: elsősegély dobozok felszerelése,
elhelyezése
évközben:
• szakórákon – helyi
tanterv
• egészségnap szervezése

Felelős

Terület
- ismeretek és gyakorlatok az év eleji osztályfőnöki órákon,
- szakórákon

osztályfőnökök,
tanítók,
szaktanárok,

Meghívottak
iskolaorvos,
védőnő,
Vöröskereszt
szervezete kapcsolattartó,

- iskola titkárságán,
igazgató, helyet- technika szaktanterem, tes, szaktanárok
- tornateremben,
- természetismeret óra
- biológia óra
- kémia, fizika
- osztályfőnöki óra
- iskolai egészségnap

osztályfőnökök,
tanítók,
szaktanárok,
természetismeret
és testnevelés
tanárok, munkaközösség vezetők

iskolaorvos,
védőnő,
Vöröskereszt
szervezete kapcsolattartó,
szülők

• Az elsősegély-nyújtási alapismeretek témakörei
- vérzések,
- légutak,
- utcai balesetek,
- mozgásszervi sérülések,
- égési sérülések,
- vegyszer okozta sérülések.
• Segélyhívás - segélykérés
- Mentők
104
- Tűzoltóság
105
- Rendőrség
107
- Általános segélyhívó 112
Az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal
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az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
• szakkörök igény szerint (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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HELYI TANTERV
A köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől (2013. szeptember 1-től) felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján
a 2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-vel érvényes.
Tartalmi szabályozás rendszere

NAT

a tartalmi követelményeket is
meghatározó központi alaptanterv

Erre épülnek a

Kerettantervek

TANKÖNYVEK

Részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó
követelményeket meghatározó tanterv

Helyi tantervek:

A helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a
kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

2013. szeptember 1-jétől:
• az iskolánkban az első, és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben történik
majd a nevelés és oktatás a felülvizsgált és módosított pedagógiai program és
helyi tanterv szerint,
• a második-harmadik-negyedik és a hatodik-hetedik-nyolcadik évfolyamokon az előzőekben elfogadott és alkalmazott pedagógiai program és helyi
tanterv szerint kell tovább szerveznünk a nevelő-oktató munkát.
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12.

A választott kerettanterv megnevezése

12.1. Tantervek
Az iskolában a 2013-2014. tanévtől kimenő rendszerben a 2-4. és 6-8. évfolyamain
az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:
• Az intézmény adaptált általános tanterve: Nyíregyházi Tantervcsalád 2004
• Német nemzetiségi nyelvoktató és német nemzetiségi kétnyelvű oktatáshoz kapcsolódó tantervek, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet alapján

A 2013-2014 tanévtől 1. és 5. évfolyamoktól felmenő rendszerben életbe lép:
A Nemzeti alaptantervben (NAT) megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok,
fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kerettantervek
kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet (továbbiakban: kerettantervi rendelet) mellékleteként megjelent kerettantervekben kerültek meghatározásra.
Bizonyos területeken az iskola választhatott a kiadott kerettantervek közül az „A” és „B”
variációkból. A választáshoz fel kellett mérni:
• meglevő vagy megteremthető erőforrásokat,
• a választani kívánt kerettanterv illik-e az iskola profiljához, hagyományaihoz,
• a helyi tanterv koherenciájára, az ismeretek egymásra épülésére és a tantárgyak
közötti kapcsolódási pontokra azonban minden esetben fokozottan ügyelni kellett.
A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek dönteni kellett:
• az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról
- az órakeret felhasználása kötelező.
• dönthetett például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése mellett,
• vagy szabadon választható tantárgyat vezethetett be,
• választhatott a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet
– ezt intézményünk nem választotta,
• illetve alkalmazhatott az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet (1-3. évfolyamon angol)
• továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatott - ezt intézményünk
nem választotta.
A választások és a szabad órakeretről hozott döntések együttesen határozzák meg az iskolánk illetve azok egyes évfolyamainak, osztályainak saját nevelési-oktatási arculatát.
Az iskolánk döntése és választása során létrehozott helyi tantervek alapozzák meg a
2013/2014. évi szeptember 1-jén kezdődő tanév képzési kínálatát, beiskolázási tevékenységét, valamint a nevezett tanév nevelési-oktatási célrendszerét, fejlesztési követelményeit,
tartalmait. Biztosítják a már korábban kialakított „arculatunk” továbbvitelét.
Az elkövetkező években a nevelő-oktató munka a 2013. március 31-ig módosított és a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai program és két helyi tanterv szerint folyik.
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A Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik évfolyamon – majd az ezt követő tanévekben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, óraszáma és elsajátítandó tananyaga:
• a német nemzetiségi óratervben a választható órák a német nyelv és irodalomhoz kerültek beépítésre.
• az angol nyelvű osztályokban választható a sakk-logika tantárgy heti 1 órában
Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze:

TANÉV

1.

2.

3.

ÉVFOLYAM
4.
5.
6.

7.

8.

2013-2014

2013 2007 2007 2007

2013 2007 2007

2007

2014-2015

2013 2013 2007 2007

2013 2013 2007

2007

2015-2016

2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013

2007

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2013

2016-2017

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik:
• 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm.
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is használt – pedagógiai program és helyi tanterv.
• 2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek
közül az alábbi tantervre épül:
• Katolikus iskolák helyi tanterve v az általános iskola 1-8. évfolyamára
• A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
• Katolikus iskolák hittan kerettanterve
• Katolikus iskolák osztályfőnöki tanterve 5-8. évfolyam számára
• Sakk-logika kerettanterv 1–4. évfolyam számára
Iskolánk a kerettantervben szereplő választható „A változat” illetve „B változat” kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
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Ének- zene

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
„A változat”
Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára

Tantárgy
„A változat”
„B változat”
Magyar nyelv és irodalom
X
Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam
X
Fizika
X
Kémia
X
Ének- zene
X
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
12.2. Nemzetiségi oktatás
Fő feladata a német nemzetiségi nyelven történő nevelés - oktatás biztosítása, továbbá a
nemzeti önazonosság erősítése, a német anyanyelvi kultúra átörökítése és fejlesztése, hagyományápolás.
A német nemzetiségi oktatás két formája:
Német nyelvoktató kisebbségi oktatás:
• Iskolánkban nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik, az oktató-nevelő munka
nyelve a magyar nyelv.
• A kisebbségi nyelv tanulása, fejlesztése a kisebbségi nyelv és irodalom valamint a hon- és népismeret tantárgy keretében történik.
• Az irányelv előírásai szerint a német tantárgy oktatására fordított heti kötelező
óraszám öt tanóra, a hon és népismeret tantárgyra 2-4 évfolyamon heti 0,5 óra,
6-8 évfolyamon heti 1 óra.
32/1997 (XI. 5.) MKM. rendelet alapján
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve alapján:
A 2013-2014 tanévtől 1. és 5. évfolyamoktól felmenő rendszerben életbe lép:
• elnevezés: német nemzetiségi nyelvoktató forma
• a német hon és népismeret tantárgyat heti egy órában oktatjuk
Kétnyelvű kisebbségi oktatás
• a kétnyelvű kisebbségi oktatás a nyelvismeret és tanítási nyelvként való alkalmazásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak a megvalósításához
• ez a forma lehetővé teszi, hogy iskolánk teret adjon a német nyelv valóságos
szituációban való használatához és biztosítja a kiegyensúlyozott nyelvi készség
kialakulását
• a kétnyelvű kisebbségi oktatásban a kisebbségi német nyelv és a magyar nyelv
a tanítás nyelve
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•

a kisebbség nyelvén tanított tantárgyak: a német nyelv és irodalom, ének, testnevelés, környezetismeret, a hon és népismeret tantárgyra 2-4. évfolyamon heti
0,5 óra, 6-8. évfolyamon heti 1 óra.

A Kétnyelvű kisebbségi oktatási formából a nyelvoktató kisebbségi oktatási formába az
átjárás biztosított.
A felsorolt tantárgyakat a 32/1997 (XI. 5.) MKM. rendelet alapján oktatjuk.
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve alapján:
A 2013-2014 tanévtől 1. és 5. évfolyamoktól felmenő rendszerben életbe lép:
• elnevezés: német nemzetiségi kétnyelvű oktatásforma
• a német hon és népismeretet heti egy órában oktatjuk
• két nyelven oktatott tantárgyak: német nyelv és irodalom, német hon és népismeret,
természetismeret/ környezetismeret, testnevelés, ének, 5. évfolyamtól-osztályfőnöki
A német nemzetiségi nyelvoktatást részletesen a Német nemzetiségi program szabályozza.
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13.

Kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

Heti ellátandó óraszám a Kt. szerint 2013/2014.tanév (2.,3.,4.,6.,7.,8.,évfolyamon) kifutó
rendszerben
Évfolyam Kt. 52.§
Kt.52.§ (7)
Ktv.52.§.(4)
Kt. 52.§ (11) c) Hittan óra /
(3)
nem kötelező óra nemzetiségi
egyéni fejlesz- osztály
Kötelező 2-4 évf. 10%
óra 10% cso- tés 12% / oszóra / osz- 6 évf. 25%
portonként
tály
tály
7-8 évf. 30% /
tál 2
2.
20
5
2,4
2
3.
4.
6.
7.
8.

20
22,5
22,5
25
25

2
2,2
5.625
7.5
7.5

5
2,2
2,25
2,5
2,5

2,4
2,7
2,7
3
3

2
2
2
2
2

Mindennapos testnevelés óraszámára a Kt.52.§ (7) bekezdés óraszámaiból lehet felhasználni.
A fenti óraszámhoz kell még számítani a 2013/2014.tanévben (2.,3.4.és 6.,7.,8.)
iskolaotthonos oktatást (osztályonként 22,5 óra/hét), tanulószoba 15
óra/csoport/hét- a csoportok alakításánál figyelembe kell venni a Knt.27.§
(2)-legalább 16.00 óráig tartó bent lét megszervezésének előírásait.
- Kt. 52.§ (6) gyógypedagógiai foglalkozásokat igény szerint

Óraterv 2-4 és 6-8 évfolyamon 2013/2014 tanévtől kifutó rendszerben.
2.sz. melléklet

A heti ellátandó órák száma 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon KNT. szerint
A választott kerettanterv által meghatározott óraszámok, foglalkozások.
Kötelező óra
Tanulói terhelhetőség küszöbszám

Választható
órakeret

Kötelező: minimális tantárgyi óraszám
Kötelező: szabadon tervezhető órakeret
Választható: maximális többlet órakeret
Választható: az osztály számára engedélyezett és a
tanulói kötelező óraszám differenciájából vett órakeret
Választható: emelt szintű oktatás többlet időkerete
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Rendelkezésre álló órakeret:
• a tanuló számára kötelező és választható tanórai időkeret törvényileg meghatározott minimumküszöbe, mely magába foglalja a szabadon tervezhető időkeretet is.
Az osztály számára engedélyezett foglalkozási időkeret:
A törvényben meghatározottak szerint a kötelező és a választható tanórai foglalkozásokon
(rendelkezésre álló órakereten) felül tartalmazza a további tanórákra, osztálybontásra és
egyéb foglalkozásra (pl. korrepetálás, szakkör, napközi, sportkör stb.) tervezhető időkeretet.
A tanuló napi és heti – kötelező és választható – óráinak maximuma (terhelhetőségi küszöbszám) főszabály szerint át nem léphető korlát az óraterv készítésénél. Ez azt jelenti,
hogy a kötelező minimális tantárgyi óraszám és a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján, a szabadon tervezhető tanórai foglalkozások összege – vagyis a tanórák megszervezése céljából rendelkezésre álló időkeret – csak a tanulói terhelhetőség felső határaként meghatározott óraszámig bővíthető.
A jogszabály néhány kivételt enged a tanulói terhelhetőség figyelmen kívül hagyása vonatkozásában, így annak felső határa nem érvényesül:
• az osztályok számára engedélyezett foglakozási időkeret és a tanuló számára kötelező tanórák számának differenciája terhére szervezett egyéb foglakozások (korrepetálás, szakkör, napközi stb.) óraszáma,
• a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja céljából szervezett, az 1-4. évfolyamon tanulók
felzárkóztatása miatt szükséges és az egyes magántanulók számára biztosított egyéni foglalkozások heti óraszáma
Az óraterv elkészítésének alapját képezi a KNT. 6.sz. mellékletében és a 110/2012 (VI.4.)
Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról jogszabályok.
Lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül, valamint ha a tantárgyfelosztás
azt lehetővé teszi a pedagógusok közül.
A 2013-2014 tanévtől 1. és 5. évfolyamoktól felmenő rendszerben életbe lép:
Évf.

1.
2.
3.
4.

Kötelező
órakeret

Kötelező
szabadon
tervezhető
órakeret

tanuló
heti
köt.óra
száma
testneveléssel
BC

23
23
22
24

2
2
3
3

25
25
25
27

Nemzetiségi
többlet
órakeret
DA

2
2
2
2

71

Tantárgyi
engedélyezett
többlet órakeret nemzetiségi iskolában 10/2012
EMMI rendelet 8§ (3.)

4
4
4
4

hittan
többlet
órakeret
CB

1
1
1
1

Osztályok
számára
engedélyezhető időkeret
Nkt.. 6. sz.
melléklet CA

52
52
52
55

5.
6.
7.
8.

26
26
28
28

2
3
3
3

28
29
31
31

2
2
2
2

4
4
4
4

1
1
1
1

51
51
56
56

Továbbá: Knt.27.§ (5) utolsó mondata alapján :
„Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra
biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.
A kötelező óra és az osztály heti időkeret különbözete terhére tartható:
- Egyéb foglalkozások (pl. napközi, tanulószoba, stb. )
- Csoportbontás
- Tehetséggondozás
- HH/HHH-s tanulók felzárkóztatása
- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel vagy magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára, az első – negyedik évfolyamon az eredményes továbbhaladás érdekében egy - három fős differenciált fejlesztést biztosító foglalkozások
- Egyéni foglalkozások az 1-4. évfolyamon legalább heti 2 alkalommal azon tanulók
eredményes felkészítésére, akik a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
második vagy további alkalommal ismételtek
- Sportkör, sportágak és tevékenységi formák szerint heti 2 x 45 perc óra (ha az iskola a mindennapos testnevelés óráiba nem építi be a sportköri foglalkozásokat)
A tanulói terhelhetőség maximumszámát a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat rendelet)
határozza meg évfolyamonként.
Óraterv 1-8 évfolyamon első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben.
3.sz melléklet
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14.

A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei:

A tankönyvek, taneszközök és tanítási segédeszközök kiválasztása minden egyes tantárgyra
külön vonatkoznak, az adott tantárgy saját helyi tantervében jelennek meg.
Alapvetően figyelembe vesszük a pedagógiai program céljainak megvalósításához alkalmas eszközök kiválasztását, ugyanakkor a minőség mellett a szülők számára megfizethető,
beszerezhető taneszközökkel kívánunk a mindennapokban dolgozni és munkáltatni.
Tankönyvek kiválasztásának szempontjai:
• Az egyes tantárgyak könyvei és taneszközei a munkaközösségek egyetértésével öszszehangolva kerülnek kiválasztásra
• A tankönyv tematikus egymásra épüléssel legyen rendszerszemléletű, tükrözze a
szakmai egységességet.
• A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere fedje le a tantárgy kerettantervi
anyagát.
• Vegye figyelembe a korosztály értelmi fejlődésének, megismerő tevékenységének
életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit.
• Feladatrendszere legyen változatos, adjon lehetőséget a differenciálásra, felzárkóztatásra, a kreatív tanulók fejlődésére is.
• Megrendelés előtt kerüljenek egyeztetésre, véleményeztetésre a szülői munkaközösséggel.
• A tartalmi és formai követelményeken túlmenően figyelembe vesszük a könyv tartósságát, árát.
Fontos elv, hogy a taneszköz „csak eszköz". A tanítás-tanulás folyamatában a jól képzett
tanáré, a tanulóé a főszerep.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a tankönyvek térítésmentes igénybevételének jogszabályban előírt biztosítását.
A szakmai munkaközösségek feladatai a tankönyvek kiválasztása során:
• szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben;
• tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez;
• tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen;
• adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást;
• alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy szakaszában;
• gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon;
• a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák elsajátítását;
• adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre;
• adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása;
• alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására;
• segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését;
• jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen;
• tetszetős, tartós kivitelű legyen;
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Az intézményben használt tankönyvek és taneszközök nyilvánosságra hozatala:
A megrendelni kívánt tankönyvekről a szülő írásban tájékoztatást kap.
A tankönyv térítésmentes igénybevételének lehetősége, formái, ezzel járó kötelezettségeket az SZMSZ-ben szabályozzuk.
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15. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A Nat az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak, de az első két
évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését.
Az iskola első éveinek a későbbi tanulás szempontjából meghatározó szerepük van. Ekkor
dől el a tanuláshoz való alapvető viszony, kialakulnak a tanulási szokások, az iskolával, a
tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök. Az ismereteknek alapvető szerepük van a képességek
fejlesztésében, ezért nagyon fontos a tantárgyak közötti kapcsolatok kiaknázása.
Ennek a szakasznak a feladata azoknak az alapvető készségeknek és képességeknek a kifejlesztése, amelyek minden későbbi tanulás alapjául szolgálnak.
Az eredményes iskolakezdés feltétele a fejlettség meghatározott szintje.
Az iskolakezdés során a DIFER méréssel minden tanuló képességszintjét – az írás, olvasás,
számolás, gondolkodás elsajátításának feltételeit - feltárjuk.
A fejlődésbeli fáziskésések behozhatók, ha több idő áll rendelkezésre a begyakorláshoz, az
optimális elsajátításhoz.
Az általános iskola alsó tagozatának a feladatai:
Anyanyelvi készségek fejlesztése terén
- verbális készségek
- a szóbeli és írásbeli kifejezés készsége
- olvasás, szövegértés elsajátítása
Számolás
- matematikai és logikai készségek
- gondolkodás különböző műveletei
- következtetési formák
Az alsó tagozaton kiemelten az alábbi módszerek javasoltak:
- tevékeny tanulás
- csoportos tanulássegítés
- rendszeres, optimális elsajátítást segítő fejlesztés
- differenciálás
- projektmódszer
- drámapedagógia

A tananyag a fejlesztés eszköze.
A tanulás érdekes, örömteli, motiváló hatású tevékenység, ha sok mozgással, a gyerekek
egymás közti kommunikációjával, játékosan zajlik, segítő, támogató, biztató légkörben. A
3-4. osztályosok már egyre inkább az életszerű helyzetekben végzett problémamegoldások
által fejlődnek. Egyre nagyobb teret kap a helyes tanulási szokások kialakítása, és a helye-
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sen a tanuló számára önállóan megoldható feladatokkal a felelősség és kötelességérzet kialakítása. Rendszeres ellenőrzéssel és következetes értékeléssel alakítjuk a helyes magatartási szokásokat, és pozitív értékeléssel erősítjük meg azokat.
Az ismereteknek alapvető szerepük van a képességek fejlődésében: nagyon sok és jól
rendszerezett ismeretre van szükség egy-egy képesség fejlődéséhez. A képességek
fejlődésének segítéséhez elengedhetetlen az egyes tantárgyak közötti, valamint az iskola és
a hétköznapi élet közötti kapcsolatok kiépítése.
Annak érdekében, hogy a tanulók a támasztott követelményeknek megfelelően viselkedjenek, változatos eszközökkel értékeljük a helyes viselkedéseket, (másfelől elítéljük a fegyelmi vétségeket)
Rendszeres ellenőrzéssel és következetes értékeléssel alakítjuk a helyes magatartási szokásokat. Jutalmazással megerősítjük az elért, kívánt magatartást, viselkedést.
A tanulás szervezésénél alkalmazzuk az új tanulási módszereket: kooperatív, projekt módszer, drámapedagógia.
Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló és kreatív,
magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a
pedagógiai folyamatba. Fontos a tanulási stratégiák kialakítása, a hatékony tanulási szokások és technikák tanulása, megerősítése.
A 3-4. évfolyamon már előtérbe kerül az olvasás pontosságának, folyamatosságának és
tempójának fokozása, a megértés minőségének javítása, az írásmozgás automatizmusainak
és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése.
Tanítási órákon játékos módszerekkel tanítunk, órák közben mozgásos, énekes, stb. játékokkal oldjuk a fáradtságot, erőt gyűjtünk a további figyelemhez.
A legfontosabb alapkészségeket is a játékkal, a játékban fejlesztjük. A közös játék és a
csapatjáték a szocializáció mellett elősegíti önmaguk megismerését is. a legegyszerűbb
játékban is fontos szerepe van a figyelemnek, az emlékezetnek és a képzeletnek. A különböző típusú játékok fejlesztik a felfogóképességet, a logikus gondolkodást. A tanulás folyamatában egyidejűleg többcsatornás információ közvetítés zajlik.
Folyamatos, fejlesztő értékeléssel elősegítjük a személyiség fejlődését.
Az 5-8. évfolyam alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is
összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése,
bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése az életen át tartó tanulás
és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy hangsúlyt fektessen a pályaválasztására, pályaorientációra.
- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
- a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára törekvés;
a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelés az elfogadott mérési-értékelési rendszerünk alapján;
- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,
- az önismeret alakításával, a fejlesztő értékeléssel az önértékelés képességének fej76

-

-

-

lesztése; a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása a helyes
magatartásformák gyakoroltatásával;
A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások,
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív,
tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat, projekt módszer alkalmazásával;
az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban az osztályfőnöki és erkölcstan témáinak feldolgozásával
kívánjuk segíteni;

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat
vesszük figyelembe:
• olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
• a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;
• a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére;
• a tanításunk egyik elve tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;
• sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési igénylő gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
• a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is
támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
• különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani
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16.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján:
• az iskola minden osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet:
- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel,
- iskolai sportkörben való sportolással,
- kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás
alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei
között szervezett edzéseken való sportolással.
A törvényi szabályozás szerint a heti öt testnevelés óra felmenő rendszerben kerül
megvalósításra a 2012-2013. tanévtől. A többi évfolyamon, 3 testnevelés órát és két
tömegsport foglalkozást tartunk.

17.

Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai

• Az intézmény április 15-ig tájékoztat, majd - május 20-ig felméri a sakk-logika,
mint szabadon választható tanórán való részvételt az első évfolyamon.
• A 2013/2014 és a 2014/2015 tanévben az 5. évfolyam felmenő rendszerben választhat a hittan óra és az erkölcstan óra között.
• A 2013/2014 tanévtől a 6-7-8. évfolyamon a tanulók választhatnak a hittanóra és a
kompetenciafejlesztő óra között.
A pedagógusválasztásra iskolánkban nincs lehetőség.
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18.

A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját diagnosztikus,
szummatív fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom
minősítésének elvei

18.1. Értékelés funkciója:
Funkció
Lényege
Időpont

Alap

Formatív.

Formál
(felismer).

Folyamat kritériumorienközben. tált.

Szummatív.

Minősít
Folyamat Normaorientált.
(megállapít). végén

Diagnosztikus.

Elemez (le- Folyamat Kritériumorienír).
elején és tált.
végén.
Normaorientált.

Szóbeli és írásbeli
formái
Írásbeli feleletek.
Feleltetés.
Röpdolgozat
Óra eleji kérdések
Házi feladat
Témazáró.
Felmérő.
Szóbeli és írásbeli
beszámoló.
Szintfelmérő.
Szintfelmérő.
Külső mérések

Gyakoriság
Alkalomszerű.
Alkalomszerű.
Alkalomszerű.
Alkalomszerű.
Alkalomszerű.
Témazárás után.
Félévkor és év
végén.
6. és 8. év végén
Év végén.
Tanév elején
Ütemterv alapján

18.2. Az iskola beszámoltatási formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
Az írásbeli beszámoltatások
formái:
Az írásbeli felelet

Tartalma

Az írásbeli beszámoltatás rendje:

Minimum 3 kérdésből szabályozás nélkül íratható, az írásbeli feleletet
áll, megoldása maximum
nem kell előre bejelenteni.
15 perc alatt történhet

íratásának tervét az előző órán ismertetni kell a
tanulókkal.
csak összefoglalás után következhet, ezért két tanórával a témazáró íratása előtt már ismerniük kell
az pontot a gyermekeknek. A témazáró írásának
időpontját a nevelő köteles egy héttel előre bejegyezni a naplóba.
Az írásbeli beszámoltatás eredményét 10 munkanapon belül ismertetni kell a diákokkal. Amenynyiben ez nem történik meg, akkor a tanulónak jogában áll a jegyet nem beíratni a naplóba.
Korlátok
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül az osztállyal legfeljebb
kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Dolgozat

minimum 3 óra anyagából íratott anyag
A témazáró dol- egy fejezet (témakör)
gozat
tartalmáról szól
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18.3. Az írásbeli beszámoltatás értékelése
• Az írásbeli felelet és a dolgozat értékelésének formáját, a pontszámok átváltását a
nevelő önállóan, a számon kért tananyag súlyának, a csoport képességének megfelelően alakíthatja.
• Az írásbeli témazáró dolgozat esetén az elért pontszámokat az alábbi százalékos
kulcs alapján váltjuk át osztályzatra:
100 % - 90 % =5
75 % - 89 % =4
51 % - 74 % =3
35 % - 50 % =2
0 % - 34 % =1
A témazáró dolgozat értékelése után a nevelő az egyéni bánásmód elvét alkalmazva adhat
javítási lehetőséget.
18.4. Szóbeli beszámoltatás formái
• szóbeli felelet
• szóbeli kérdésekre válaszadás (főleg alsó tagozaton)
• memoriterek, verselemzés
• gyűjtőmunka, „kis előadás"
Gyakorlati beszámoltatás
• a tantárgy tartalmának megfelelő gyakorlati feladat
• készségtárgyak munkadarabjai, produktumai (pl. rajz, technika órán
előállított munkadarab, testneveléssel összefüggő mozgásforma bemutatása)
• tanulói portfólió
18.5.

Értékelés az alsó és felső tagozaton

Évfolyam

Félév

Év vége

1. osztály

Szülőknek szóló szöveges értékelés.

Szülőknek szóló szöveges értékelés.

2. osztály
3. osztály
4. osztály
Évfolyam
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Érdemjegy.
Érdemjegy
Félév

Év vége

Érdemjegy.
Érdemjegy.
Magatartás, szorgalom jegyek közös Magatartás, szorgalom jegyek közös
megegyezéssel.
megegyezéssel.

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése:Az érintett tanulók szakvéleménye alapján
történik a tanulók tantárgyi értékelése.
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A 2013-2014 tanévtől az ötödik évfolyamon a Hon- és népismeret tantárgyat érdemjeggyel értékeljük.
2015-2016 tanévtől a Tánc és dráma tantárgy értékelése: megfelelt, jól megfelelt
18.6.

Az egyes modulok értékelése és minősítése

A 2013-2014 tanévtől kifutó rendszerben

Évf.

Modul

Kapcsolat

6.

Hon és népis- Önálló
meret

6.

Egészségtan

Értékelési feltételek

Minősítés

Részvétel, házi dolgozat Érdemjeggyel,
beadása
(megadott
szempontok szerint).
Természetismeretbe A tantervi minimum Érdemjeggyel, része a
integrálva 6. évfo- követelmény teljesítése. természetismeret félévi és év végi osztálylyamon, a biológia
zatának.
tárgyhoz 8. évfolyamon

18.7. Hittan tárgy értékelése
A 2011-2012. tanévtől, az egyházi évfolyamokra beiratkozott tanulókra vonatkozik
felmenő rendszerben
Évfolyam
1. osztály félév/tanév vége
2. osztály félév
2. osztály tanév vége
3-8. osztály félév/tanév vége

Értékelés
szöveges formában
szöveges formában
jeggyel

A 2011-2012. tanév előtt beiratkozott gyerekek értékelése
Évfolyam
4-8. osztály félév/tanév vége

Értékelés
szöveges formában
• megfelelt
• jól megfelelt
• kiválóan megfelelt
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18.8.

Magatartás és szorgalom értékelése

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
• a házirendet betartja
• tanórán és tanórán kívül példamutatóan viselkedik
• kötelességtudó, 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
• nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása
Jó (4) az a tanuló, aki:
• a házirendet betartja
• tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik
• feladatait teljesíti
• feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti
• az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt
• nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó (3) az a tanuló, aki:
• az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be (igazolatlanul mulasztott)
• a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül
• feladatait nem teljesíti minden esetben
• előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
• a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik
• osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki:
• a házirend előírásait sorozatosan megsérti (több alkalommal igazolatlanul mulasztott)
• magatartása fegyelmezetlen, rendetlen
• feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti
• társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik
• viselkedése közösséget romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza
• több szaktanári figyelmeztetést kapott, vagy ennél magasabb fokú büntetése
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok, minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább négynek az együttes megléte szükséges, ha
egyéb kizáró ok nem lép fel.
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
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Példás (5) az a tanuló, aki:
• képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
• tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi
• a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi
• munkavégzése pontos, megbízható
• a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
• taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza
Jó (4) az a tanuló, aki:
• képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
• rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
• a tanórákon többnyire aktív
• többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti
• munkavégzése többnyire pontos, megbízható
• taneszközei tiszták, rendezettek.
Változó (3) az a tanuló, akinek:
• tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől
• tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti
• önálló munkájában figyelmetlen, önként nem vállal feladatot
• a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik
• érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja
• felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, rendetlen
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
• képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében
• tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen
• a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül
• feladatait folyamatosan nem végzi el
• az előírt követelményeknek nem, vagy csak minimális szinten felel meg
• felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, osztályzatok, illetve minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább négy együttes megléte szükséges.
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19. Csoportbontások, egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az iskolai csoportok működésének elve és rendszere
A megvalósulás módja a sokoldalú személyiségfejlesztésen és az egyéni képességfejlesztésen alapul.
Csoportbontások: idegen nyelv, informatika
Az évfolyamszintű és osztályszintű bontások rendszere
A felsorolt tantárgyakat az alábbi rendszerben oktatjuk. Az egyes évfolyamoknál használt
jelölés az adott képzési forma alkalmazását jelöli.
Évfolyam
Tantárgy

Képzési forma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Osztályszintű bontás
Német nemzetiséÉvfolyamon belül csoportgi nyelv
szervezés

x

x

x

X

X

x

x

x

Angol nyelv

Osztályszintű bontás
Évfolyamon belül csoportszervezés

x

x

x

x

x

x

x

x

Informatika

Osztályszintű csoportbontás
létszámtól függően

x

x

x

x

Csoportbontási határokat a Nkt. 4. sz melléklet határozza meg.

20.

A tanulók fizikai állapotának mérése

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek
területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása és a tanulók életmódjának
ismerete kiindulási alapjául szolgál az egyénre szabott fejlesztő munkának, az általános
fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésének, illetve a szükséges szint eléréséhez,
vagy annak megtartáshoz.
A vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként,
osztályonként, évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító
pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
4.sz. melléklet
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21.

Környezeti és egészségügyi nevelés elvei

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben
- Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is,
annak környezetével, kultúrájával együtt.
- A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés.
- A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése.
- A testi-lelki egészség megőrzése.
- A rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása.
A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan
hatnak vissza a saját szervezete működésére.
A környezeti nevelés és egészségnevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról, saját testi és lelki egészségükről.
Lehetőségeink:
- tanórák, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, túrák, stb.;
- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötötten, táborban stb.;
- akciók: pályázatok, újságkészítés, kiállítás, filmkészítés, kérdőíves felmérés, iskolarádió működtetése;
- látogatás: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep,
szennyvíztisztító stb.;
- versenyek, „iskolazöldítés", DÖK-nap;
- sportnap, sportprogramok, családi sportnap;
- jeles napok.
Az intézmény kidolgozott egészség valamint környezetnevelési programmal rendelkezik
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22.

Az esélyegyenlőség biztosítása

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések kiemelt feladata a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem öszszemosható, egymást nem helyettesíthető fogalmak, hanem egymás kiegészítői. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé
tesz az adott védett csoport számára is. Előmozdítása aktív cselekedet eredménye, hogy a
védett csoport tagjai valóban élni tudjanak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Az esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az
adott védett csoport tényleges résztvevővé válik.
Folyamatos feladata az intézménynek, hogy alkalmazza a: megkülönböztetés tilalmát,
egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás
kialakítását.
A Knt. 27.§ (5) bekezdése értelmében tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként egy-egy órát biztosítunk, amelyeken hátrányos helyzetű tanulók eredményes felkészítését szolgáló foglakozásokat szervezünk. (1-3 fős csoportokban) Alsó tagozaton, ha szükséges, további egy órát biztosítunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.
A HHH tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal, szülői tájékoztató program a továbbtanulás stb. fontosságáról.
A pályaorientációt hangsúlyosabbá tesszük az osztályfőnöki órák tananyagában.
Kiemelt területek:
• pedagógus továbbképzése/önképzése,
• A HH/HHH tanulók feltérképezése, hátránykompenzáció
• az SNI; HH/HHH gyerekekre kiemelt figyelmet fordítsanak a pedagógusok a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során
• egyéni fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársai segítségével
• tartalmas szabadidős és hitéleti programok, tevékenységek szervezése egész napos
oktatás keretében, iskolán kívüli programokban (szülők bevonásával is),
• támogatások: étkezési, tankönyvi, szociális hátrányok enyhítése
• a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel foglalkozó külső partnerekkel történő
együttműködés (pedagógiai szakszolgálat, Egyesített Szociális Intézmények, Máltai
Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, egyházi karitatív szervezetek….)
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23.

A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanulók magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolatos elvek.

Jutalmazás szempontjai, formái:
Jutalomban részesül az a tanuló, aki képességeihez mérten:
• példamutató magatartást tanúsít
• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
• az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez
• iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt
• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
Az iskolai jutalmazás formái:
a ) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
• szaktanári dicséret
• osztályfőnöki dicséret
• igazgatói dicséret
b ) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
• szaktárgyi teljesítményért
• példamutató magatartásért
• kiemelkedő szorgalomért
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
• kiemelkedő sportteljesítményért dicséretben részesíthetők

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.
Az igazgatói dicséretek odaítélése előre meghatározott szempontok alapján történik, és
ünnepélyes keretek között iskolai rendezvényeken kerülnek átadásra.
Az iskola által alapított elismerési formák
Széchenyi-díj
8. osztály évvégén az a tanuló kapja ezt az elismerést, aki nyolc éven keresztül példamutató magatartást, szorgalmat tanúsított tanulmányi eredménye kitűnő volt és kiemelkedő versenyeredményeivel valamint aktív közösségi munkájával öregbítette iskolánk hírnevét.
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Az évfolyam kiváló tanulója
Évfolyamonként azok a tanulók kapják az elismerést, akik az adott tanévben példamutató
magatartást, szorgalmat tanúsítanak, tanulmányi eredményük kitűnő és kiemelkedő versenyeredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét.
Jó tanuló jó sportoló (8. végén)
Évfolyamonként azok a tanulók kapják az elismerést, akik az adott tanévben példamutató
magatartást, szorgalmat tanúsítanak, tanulmányi eredményük jeles vagy kitűnő és kiemelkedő sporteredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.
Magatartás, szorgalom értékelése a 18.8. pont alatt szabályozva
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24.

Egész napos oktatás

Iskolaotthonos oktatás
A 2013-2014 tanévtől kifutó rendszerben
2-4. évfolyamon az iskolaotthonos oktatásra biztosított időkeret adja: a kötelező tanórai
foglalkozás valamint napi önálló és szabadidős tevékenységre fordítható 4,5 óra. (53. § (14.) bekezdése) Az Iskolaotthonos nevelés az 2-4. osztályokban a gyerekek saját osztálytársaikkal, nevelőikkel ugyanabban a teremben oldják meg a tanítási órán adott házi feladatot. A nevelők – mivel jobban ismerik a gyermekek tulajdonságait, tudásszintjüket – hatékonyabban tudják a tanulókat segíteni, foglalkoztatni.
Tanulószobai foglalkozás
Az iskola köteles – a szülő igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló részére tanulószobai foglalkozást szervezni. A tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A tanulószobai foglalkozásra 5-8.
évfolyamon napi 3 óra áll rendelkezésre, mely időkeretet indokolt esetben meg kell növelni
a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.
Az egész napos iskolai nevelés-oktatás:
Feltétel:
• egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha szükség esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei – nem kívánja ezt az ellátást igénybe venni,
• egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva,
a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni, úgy mint az iskolaotthon esetében,
• az egész napos iskola az általános iskola mind alsó, mind felső tagozatán megvalósulhat, de csak az általános iskolában, és természetesen nem kötelező jelleggel, hanem az iskola által felvállalt feladatként.
Célok, lehetőségek:
• lehetővé tenni mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeinek folyatatását az iskolában, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait.
• a kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a
testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak,
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• amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként működik, pedagógiai programjának része valamely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját
maga által kidolgozott és a miniszter által jóváhagyott nevelési-oktatási program
Időkeret részei:
• az egész napos iskolai nevelés-oktatást az adott évfolyamra meghatározott kötelező,
nem kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell
megszervezni, biztosítva az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet (e
tekintetben teljes az egyezés az iskolaotthon normái vonatkozásában).
Nevelés-oktatási tartalmak:
Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében biztosítani kell
• a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,
• a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek,
• a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását,
Az egész napos oktatás a miniszter által kiadott nevelési-oktatási program alapján
kerül megszervezésre.
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25. Az otthoni, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás, készség- és képességfejlesztés, a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, tapasztalatok gyűjtése. Mindez történhet írásban és szóban. A házi feladat a tanulók
tankönyve, füzete, munkafüzete, és az általánosságban használt eszközökkel, felszerelésekkel elkészíthető legyen.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:
• a házi feladat a tanítási óra anyagához kapcsolódjon,
• a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek megfelelő legyen (differenciált),
• hétvégére, szünetekre nem adunk kötelező házi feladatot (péntek délután még végezhetnek ilyen jellegű tevékenységet a tanulók).
• az első-negyedik évfolyamon a tanulók hét közben valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
• az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot.

26.

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések

A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2013. szeptember 1-jétől szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia
program alapján.
A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: az iskola igazgatója; a nevelőtestület
legalább 51%-a és az iskola fenntartója.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, az igazgató hagyja jóvá, de
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
• Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
• A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola igazgatójánál;
- a honlapon
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Záradék:
A Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai
programjának elfogadása és jóváhagyása:
Az iskola Pedagógiai programját az iskolai diákönkormányzat 2014. március 28. napján
tartott ülésén megtárgyalta, véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Kelt: Mátészalka, 2015. augusztus 26.
……………………………………
Farkas Győzőné
iskolai diákönkormányzat vezetője
Az iskola Pedagógiai programját a szülői munkaközösség iskolai vezetősége 2014. március
28. . napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Kelt: Mátészalka, 2015. augusztus 26.
……………………………………
Simonné Juha Gabriella
szülői munkaközösség vezetője
Az iskola Pedagógiai programját az iskola nevelőtestülete 2014. március 28. napján tartott
ülésén megtárgyalta és elfogadta.
Kelt: Mátészalka, 2015. augusztus 26.
……………………………………
Dienes Béla
igazgató

Az iskola Pedagógiai programját a fenntartó 2014. április 02.-án jóváhagyta, és a dokumentum ezzel a nappal hatályba lépett.
Kelt: Debrecen, 2015. augusztus 28.

…………………………………..
Fodor András
püspöki helynök
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1.sz. melléklet

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE ÉS OKTATÁSA

Jogszabályi háttér:
Köznevelési törvény 4§ 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.
A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar meghatározása
A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok,
kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a
felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn.
A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények – elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex
tünet-együttese tartozik. A részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely
a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki.
A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az
érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal
több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk
(helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge
önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak.
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Tanulási zavarok
Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási zavarokra.
 Dyslexia F 81.0 (Olvasási zavar):
Az olvasási teljesítmény - az olvasás pontosságát vagy a megértést egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva- lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak.
 Dysgraphia F 81.1 (Írásbeli kifejezés zavar)
Az íráskészség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva (vagy az íráskészség
funkcionális becslése)- lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája

vagy

a

kor

szerinti

képzettség

alapján

elvárhatónak.

Dyscalculia F 81.2 (Számolási zavar)
A számolási képesség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva - lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség
alapján elvárhatónak.
 Tanulási zavar
Ide tartoznak azok a tanulási zavarok, amelyek nem teljesítik egyik speciális tanulási
zavar kritériumait sem. A kategória mindhárom fent részletezett terület problémáit
magában foglalja, amelyek együttesen jelentősen befolyásolják az iskolai teljesítményt, még akkor is, ha az egyes jártasságokat vizsgáló tesztekben mért teljesítmény
nincs lényegesen a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti
képzettség alapján elvárható szint alatt.
Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái
 Hiperaktivitás
 Figyelemzavar- ADHD szindróma
 Impulzivitás
 Magatartási zavarok
 Oppozíciós zavar
 Emocionális zavarok
 Kevert magatartási és emocionális zavarok
 A szocializáció zavarai
 TIC zavarok
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 Egyéb viselkedési és emocionális rendellenességek (nem organikus eredetű
enuresis és encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar, stb.)
Iskolánk fejlesztési feltételrendszere
 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél
teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,
 a fejlesztő célú terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai programjának tartalmi elemeivé,
 a tanulókat a nevelés-, oktatásfejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érdekében meghatározzuk:
 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását,
 a képességek fejlesztő célú korrekciójának területeit,
 a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.
Az ellátás közös elvei:
 A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszútávúak
és az iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják.
A fejlesztő tevékenység szakmaközi együttműködésben valósul meg
A fejlesztő tevékenység közös célja és feladatai:
 a hiányzó vagy dysfunkciók helyreállítása, újak kialakítása,
 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,
 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
 a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,
 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok kialakítása.
A fejlesztő tevékenységet meghatározó tényezők:
 a dysfunkciók típusa, súlyossága,
 a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló életkora, állapota, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei,
 dysfunkciók kialakulásának ideje,
 a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás,
életvitel.
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A tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló fejlesztésére vonatkozó
célok, tartalmaknak, tevékenységeknek, követelményeknek meg kell jelenni:
 a pedagógiai programban,
 helyi tantervben a tantárgyak programjában,
 egyéni fejlesztési tervben.
A pedagógiai feltételeket a köznevelési törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat
biztosít a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló számára.
Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:
 órai differenciált foglalkozás,
 komplex képességfejlesztés,
 logopédiai terápia,
 gyógytestnevelés,
 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye
alapján.
Személyi feltételek
 A fejlesztő tevékenységeket végző szakemberek:
 gyógypedagógus,
 logopédus,
 pszichológus,
 gyógytestnevelő,
 fejlesztő pedagógus,
 pedagógus.
Tárgyi feltételek
A fejlesztő tevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek:
 Helyiségek:
o tanterem,
o fejlesztő szoba/logopédiai helyiség,
o tornaterem,
 Fejlesztő eszközök a hatályos törvény alapján
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Az együttnevelés szubjektív tényezői
A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb
jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők.
Biztosítani kell:
 az SNI tanulók beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ez segíti a
nyitottabb személyiség formálását,
 a Szakértői Bizottság, és a Pedagógiai Szakszolgálat által adott javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,
 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését az SNI tanulók elfogadására,
 a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel.

Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak
megfelelő szakembereket biztosít. Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, együtt kell meghatározni a tennivalókat. Az intézmény fejlesztő pedagógusa a gyógypedagógusok mellett részt vállal a fejlesztési tevékenységben.
A fejlesztő pedagógus feladata sokrétű:
 egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel,
 kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését,
 koordinálja a fejlesztő munkában résztvevő más szakemberek munkáját,
 kapcsolatot tart az osztályban tanító többi pedagógussal, folyamatosan konzultál
velük,
 segíti a szakvélemény értelmezését, szakmai támogatást, tanácsadást nyújt a
dysfunkció specifikus fejlesztése érdekében,
 javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális
módszerek alkalmazására.
Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált tanulásszervezésben.
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A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából.
Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a
szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyermekük egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.
A pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a
segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI és a tanulási,
magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló pont annyi segítséget kapjon,
amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.
A helyi tantervbe beépülő elemek, a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését segítő program
A részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják.
Kiemelt célok, feladatok
 Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése.
 A tanulási zavarok/nehézség kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.
 Tankötelezettségük teljesítését több szakember segítségével végezzék.
 Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.
 Kudarctűrő képesség növelése.
 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.
 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.
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Tanulási zavarok
A dyslexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a
verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó
értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül
nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a
figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés.
Dysgrafia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az
íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata.
A formai-kivitelezési problémák mellett rendszerint tartalmi jellegzetességeket is találunk:
az olvasáshoz hasonlóan az írásban is megjelennek betűtévesztések, kihagyások, betoldások, perszeveratív ismétlések. Az összkép többnyire kevéssé tagolt, átjavítgatott, sokszor
maszatos, nehezen követhető.
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak
nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a dysgrafiás tanulók.
A fejlesztés célja:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskoláskorban, hogy kialakítsa a tanulóban
az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget,
fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.

A fejlesztés feladatai:
 a testséma biztonságának kialakítása,
 a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
 a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott
ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, va-
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lamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, illetve a többféle érzéklet
összekapcsolódásával megerősített rögzítés,
 az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, illetve többféle érzéklet összekapcsolásával segített rögzítéssel,
 olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával,
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,
 verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,
 hang - betű kapcsolat kialakítása, fonémahallás fejlesztése,
 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással,
hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő ),
 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,
 toldalékok körültekintő olvasása,
 olvasástechnika, tempó fejlesztése,
 olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia prevenciós módszerrel, minimum 2 évre kiterjesztve,
 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,
 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
 segítő környezet folyamatos rendelkezésre állása,
 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során.

A megvalósítás szinterei
 minden tanórán,
 fejlesztő foglalkozáson,
 felzárkóztató foglalkozáson.
A dyscalculia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításá-
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nak nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó színvonala mellett.
Nehezítetté válik az érzékelés-észlelés folyamata, a szimbólumok felismerése és tartalmi
azonosítása, a fogalmak kialakulása, a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sorés szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, valamint az emlékezet és a figyelem.
A dyscalculiás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.

A fejlesztés feladatai:
 a testséma kialakítása,
 a téri relációk biztonsága,
 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
 a szerialitás erősítése,
 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a
képi, vizuális megerősítés,
 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
 számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális
megerősítés,
 az érzékelés - észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése,
 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),
 az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú gyakorlásuk
a már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,
 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,

A megvalósítási színterei
 matematika óra, fizika óra, kémia óra és minden számolással kapcsolatos tevékenység,
 fejlesztő foglalkozás,
 felzárkóztató foglalkozás.
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Hiperkinetikus vagy aktivitászavar/nehézség, a figyelemzavar/ nehézség
Hiperkinetikus vagy aktivitás zavar
A halmozott fejlődési zavar a beszéd/nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és
egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges.
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések zavara,
illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos szövődménye az
aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat.
A hiperkinetikus vagy aktivitás nehézsége, illetve a figyelmi nehézség esetében ugyanezek a tünetek jelennek meg, csak enyhébb fokban.
A percepció minden területét fejleszteni kell:
 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,
 a motoros képességeket,
 a beszéd és nyelvi készség állandóságát.
A pedagógus együttműködése a családdal és más szakemberekkel feltétlenül szükséges.
A megvalósítás szinterei
 tanóra,
 fejlesztőpedagógiai foglalkozás,
 pszichológiai ellátás.
Magatartási-beilleszkedési nehézség
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartás-sémák. A
viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság,
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás.
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A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:
 A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelelő érzékelésére.
 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében.
 A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának,
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs
csoportba való beilleszkedésének segítése.
 A pedagógus együttműködése a családdal és más szakemberekkel.
 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.

A megvalósítás szinterei
 tanóra,
 fejlesztőpedagógiai foglalkozás,
 pszichológiai ellátás.
A pedagógiai célú fejlesztő foglalkozásokat a tanórai foglalkozásokon túl is biztosítjuk.
Ktv. 30.§. (2), Ktv. 30.§. (7), Ktv. 52.§. (6) Ez jelenik meg az iskola óratervében, mely az
SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézség típusától függően az évfolyamra
meghatározott heti tanórák óraszámának 15-50%-a lehet.
A beszédfogyatékos beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejlesztése
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési
zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és megértés
zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció
éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együtt járó részképességkiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók.
A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig - minden változatban előfordulhatnak.
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A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen
tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.
A fejlesztés alapelvei, célja és kiemelt feladatai:
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekszünk a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A módszerek megválasztása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció
adott
szakaszának figyelembevételével történik. A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
A fejlesztéshez igényeljük a szülők támogató együttműködését. Célunk, hogy a terápiában
- a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt - kiemelten a szülő is – legyen partner.
Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
 pszichológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése
 önállóság fejlesztése
 önbizalom fejlesztése
 pozitív énkép kialakítása
 bátran merjen beszélni társai előtt
Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja
 figyelem fejlesztés
 helyes légzéstechnika
 mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás
 aktív és passzív szókincsbővítés
Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges
•

logopédiás terápia

Követelmények és értékelés
A helyi tantervben az SNI és a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal/nehézséggel küzdő diákok egyéni sajátosságainak megfelelően vesszük figyelembe az
egyes tantárgyak témaköreire, tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat.
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A tanulmányi követelmények megegyeznek a nem SNI-s, illetve a tanulási, beilleszkedési
és magatartási nehézséggel nem küzdő tanulók követelményeivel. Ehhez azonban a tananyagban mennyiségi, minőségi szelektálásra, a tanítási, -tanulási folyamat módszerében,
eszközeiben, időkeretében differenciált, rugalmas kezelésre van szükség.
A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye, javaslata alapján az igazgató
egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól felmentést ad, eltérő haladási
tempót, vagy a számonkéréseknél hosszabb időtényezőt engedélyez a rászoruló tanulóknál
az érvényes szakértői vélemények javaslata alapján.
A sajátos nevelési igényű tanulók idegen nyelv tanulása
Minden gyermek részt vesz a tanórán. Ha a követelménynek értelmi fogyatékosság,
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, beilleszkedési zavar, autizmus, stb. miatt nem tud a tanuló megfelelni, akkor felmentjük az értékelés alól. (Tehát a nyelvi követelmények nem teljesítése nem lesz a továbbhaladás akadálya.)

Az egyéni fejlesztési terv
Célja
 A törvény által meghatározott és a szakértői/szakvéleményben szereplő fejlesztési
formák biztosítása.
 A sajátos nevelési igényből és tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokból/nehézségekből fakadó hátrányok csökkentése, vagy lehetőség esetén megszüntetése.
 Harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség kialakítása.
 Az egész élet során jól használható kompenzációs technikák elsajátítása. Az osztály, a többi tanuló bevonása fontos, ismerniük kell a pedagógus állásfoglalását, az
értékelés szempontjait, a „miért másképp” kérdések felmerülése miatt.
Feladata
 Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével.
 Differenciálás a szakértői/szakvélemény alapján.
 A pedagógus, a fejlesztő pedagógus és a Nevelési Tanácsadó munkatársának folyamatos kapcsolattartása, egymás munkájának kiegészítése, segítése.
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Követelmények
 A fejlődés és fejlesztés lehető legkedvezőbb lehetőségeinek és feltételeinek biztosítása.
 A támasztott követelmények mindig személyre szabottak és a szakértői/szakvéleményben foglaltakra épüljenek.
Iskolán kívüli együttműködési lehetőségeink
Iskolán kívüli együttműködési lehetőségeink:
 Szülők,
 Pedagógiai Szakszolgálat
 Pályaválasztási Tanácsadó,
 Szakorvosok, házi gyermekorvosok.
 Szakértői Bizottság
A tanulók képességeit folyamatosan értékeljük, kontrollvizsgálatok a szakértői bizottságnál, szöveges értékelés a fejlesztő napló alapján, konzultálunk a szaktanárokkal, szülőkkel,
megjelöljük a további feladatokat.
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2.sz melléklet

Óraterv
2013/2014 tanévtől kifutó rendszerben
Összesített óraterv a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó tagozata számára
Évfolyam
Tanórai foglalkozások
2.
3.
4.
Nor
Ném Nor
Ném Nor
Ném
Osztály

Hittan
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Összes óraszám
*Kt.52.§.(3)

A fenntartó által kötelező***

2

2

2

2

2

2

Kötelező*
Kötelező*
Választható** angol
Kötelező*
Kötelező*
Kötelező*
Kötelező*
Kötelező*
Kötelező*

8

8
5

8
3
2
4
1
1
1
1
3
26

8
5

8
3
2
4
2
1
1
1
3
27

8
5

2
4
1
1
1
1
3
23

**Kt.52.§.(7)

4
1
1
1
1
3
26

4
1
1
1
1
3
26

*** Kt. 81.§ (1)
Normál tantervű osztály
Német nemzetiségi nyelvoktató program alapján működő osztály

1

4
2
1
1
1
3
27

Összesített óraterv a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségű Általános Iskola felső tagozata
számára
Évfolyam
Osztály
Hittan (ember és társadalomismeretetika)
Magyar nyelv és irod. (média)

Tanórai foglalkozások

Tánc és dráma)

Választható*

Történelem és állampolgári ism. (honés népismeret)
Magyar hon-és népismeret
Idegen nyelv

Matematika

Informatika
Természetismeret (egészségtan
6.évf.)
Fizika

6.

7.

8.

Nor
2

Ném
2

Nor
2

Ném
2

Nor
2

Ném
2

4

4

4

4

4

4

Kötelező*

2

2

2

2

2

2

Választható*

1

1

Kötelező*

3

5

3

5

3

5

Választható**

2

Kötelező*

3

3

Választható**

1

1

Kötelező*

1

1

Kötelező*

2

2

A fenntartó által kötelező***
Kötelező*

Kötelező*

2

2

2

3,5

3,5

3,5

3,5

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Kötelező*
Kötelező*

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

Földrajz

Kötelező*

1,5

1,5

1,5

1,5

Ének-zene

Kötelező*

1

1

1

1

1

1

Rajz

Kötelező*

1

1

1

1

1

1

Technika és életvitel

Kötelező*

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

Kötelező*

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

Osztályfőnöki

Kötelező*

1

1

1

1

1

1

Összes óraszám

Kötelező*

30

30

30

30

30

30

Biológia (egészségtan 8.évf.)
Kémia

*Kt.52.§.(3)

**Kt.52.§.(7)

*** Kt. 81.§ (1)
Normál tantervű osztály
Német nemzetiségi nyelvoktató program alapján működő osztály
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3. sz. melléklet
Német nemzetiségi nyelvoktató oktatás óraterve
1-4. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben
Tantárgyak

1.évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Nemzetiségi nyelv és irodalom

5

5

5

5

Nemzetiségi német Honismeret

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

Matematika

4

4

4

4

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének

2

2

2

2

Rajz

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

30

30

30

31

Összes óra

1

Német nemzetiségi nyelvoktató oktatás óraterve
5-8. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Német nyelv és irodalom

5

5

5

5

Német hon-és népismeret

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

2

2

2

2

Hittan

2

2

2

2

Természetismeret

2

3

Biológia-egészségtan

2

1,5

Fizika

2

1,5

Kémia

1,5

2

Földrajz

1.5

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1

Tánc és dráma
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

30

31

35

35

Megjegyzés: a 2015-2016 tanévtől a Hon és népismeret tantárgy helyett: Tánc és dráma oktatása az 5. évfolyamon
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Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás óraterve
1-4. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben

Tantárgyak

1.évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5*

5*

5*

5*

1*

1*

1*

1*

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

Matematika

4

4

4

4

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret*

1*

1*

1*

2*

Ének*

2*

2*

2*

2*

Rajz

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

Testnevelés*

5*

5*

5*

5*

30

30

30

31

Nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi német Honismeret*

Összes óra

A * jelölt tantárgyakat két nyelven (német, magyar) oktatjuk.
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Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás óraterve
5-8. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Német nyelv és irodalom

5*

5*

5

5

Német hon-és népismeret

1*

1*

1

1

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2,5*

3*

Biológia-egészségtan

2

1,5

Fizika

2

1,5

Kémia

1,5

2

Földrajz

1.5

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Hittan
Természetismeret

Ének-zene

1*

1*

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret (magyar)

1
1

1

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5*

5*

5

5

Osztályfőnöki

1*

1*

1

1

30,5

31

35

35

A * jelölt tantárgyakat két nyelven (német, magyar) oktatjuk.
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Angol nyelv emelt óraszámú oktatásának óraterve
1-4. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben

Tantárgyak

1.évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Angol

3

3

3-5*

3-5*

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

Matematika

4

4

4

4

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének

2

2

2

2

Rajz

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Sakk-logika

1

1

1

1

28

28

28

31

Összes óra

A * jelölt angol tantárgyat 4. évfolyamon emelt szinten oktatjuk.
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Angol nyelv emelt szintű oktatásának óraterve
5-8. évfolyamon
2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

3-5*

3-5*

3-5*

3-5*

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

2

2

2

2

Hittan

2

2

2

2

Természetismeret

2

3

Biológia-egészségtan

2

1,5

Fizika

2

1,5

Kémia

1,5

2

Földrajz

1.5

2

Angol

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc

1

Informatika

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

30

30

34

34

A * jelölt angol tantárgyat emelt szinten oktatjuk.
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4.sz. melléklet

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a
„Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM
1997.)
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:
1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával
a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
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Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72

2

1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75

3

1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78

4

1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81

5

1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84

6

1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87

7

1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90

8

1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93

9

1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96

10

1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99

11

1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02

12

1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05

13

1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08

14

1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11

15

1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14

16

1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17

17

1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20

18

1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24

19

1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28

20

1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32

21

1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47

2

1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50

3

1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53

4

1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56

5

1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59

6

1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62

7

1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65

8

1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68

9

1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71

10

1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74

11

1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77

12

1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80

13

1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84

14

1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87

15

1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90

16

1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94

17

1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98

18

1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02

19

1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05

20

1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08

21

1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11
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2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN
(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és
mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

20 22 24 26 28 30 32 34

2

24 26 28 30 32 34 36 38

3

28 30 32 34 36 38 40 42

4

32 34 36 38 40 42 44 46

5

36 38 40 42 44 46 48 50

6

40 42 44 46 48 50 52 54

7

44 46 48 50 52 54 56 58

8

48 50 52 54 56 58 60 62

9

52 54 56 58 60 62 64 66

10

56 58 60 62 64 66 68 70

11

60 62 64 66 68 70 72 74

12

64 66 68 70 72 74 76 78

13

68 70 72 74 76 78 80 82

14

72 74 76 78 80 82 84 86
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

16 19 22 25 28 29 30 32

2

20 23 24 29 32 33 34 36

3

24 27 28 33 36 37 38 40

4

28 31 32 37 40 41 42 44

5

32 35 36 41 44 45 46 48

6

36 39 40 45 48 49 50 52

7

40 43 44 49 52 53 54 56

8

44 47 48 53 56 57 58 60

9

48 51 51 57 60 61 62 64

10

52 55 56 61 64 65 66 68

11

56 59 60 65 68 69 70 72

12

60 63 64 69 72 73 74 76

13

64 67 68 73 76 77 78 80

14

68 71 74 77 80 82 83 84

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN
(A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét
térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.
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Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

25 28 31 34 36

38

40

42

2

30 33 36 39 41

43

45

47

3

35 38 41 44 46

48

50

52

4

40 43 46 49 51

53

55

57

5

45 48 51 54 56

58

60

62

6

50 53 56 59 61

63

65

67

7

55 58 61 64 66

68

70

72

8

60 63 66 69 71

73

75

78

9

65 68 71 74 76

78

80

82

10

70 73 76 79 81

83

85

87

11

75 78 81 84 86

88

90

92

12

80 83 86 89 91

93

95

97

13

85 88 91 94 96

98

100 102

14

90 93 96 98 100 102 104 106

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
7.

8.

1

20 23 26 29 32 34 36

38

2

25 28 31 34 36 38 40

42

3

30 33 36 39 41 43 45

47

4

35 38 41 44 46 48 50

52

5

40 43 46 49 51 53 55

57

6

45 48 51 54 56 58 60

62

7

50 53 56 59 61 63 65

67

8

55 58 61 64 66 68 70

72

9

60 63 66 69 71 73 75

77

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

évfolyam

6

10

65 68 71 74 76 78 80

82

11

70 73 76 79 81 83 85

87

12

75 78 81 84 86 88 90

92

13

80 83 86 89 91 93 95

97

14

85 88 91 94 96 98 100 102

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs
feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

5

7

9

2

7

9

11 13 15 17 19 21

3

9

11 13 15 17 19 21 23

4

11 13 15 17 19 21 23 25

5

13 15 17 19 21 23 25 27

6

15 17 19 21 23 25 27 29

7

17 19 21 23 25 27 29 31

8

19 21 23 25 27 29 31 33

9

21 23 25 27 29 31 33 35

10

23 25 27 29 31 33 35 37

7

11 13 15 17 19

11

25 27 29 31 33 35 37 39

12

26 28 30 32 34 36 38 40

13

27 29 31 33 35 37 39 41

14

28 30 32 34 36 38 40 42

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1

1

2

2

3

4

5

6

2

1

2

2

3

4

5

6

7

3

2

2

3

4

5

6

7

8

4

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

6

7

8

9

10 11

7

5

6

7

8

9

10 11 12

8

6

7

8

9

10 11 12 13

9

7

8

9

10 11 12 13 14

10

8

9

10 11 12 13 14 15

11

9

10 11 12 13 14 15 16

12

10 11 12 13 14 15 16 17

13

11 12 13 14 15 16 17 18

14

12 13 14 15 16 17 18 19

1. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám

Minősítés

0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló
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