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BEVEZETÉS

„Helvécia-Ballószög Általános Iskola” intézményi szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki:

A köznevelési intézmény

1. Hivatalos neve: Helvécia-Ballószög Általános Iskola
1.1. Rövid neve: Helvécia-Ballószög Általános Iskola

2. Feladat ellátási helyei
2.1. Székhelye: 6035 Ballószög, Kossuth Lajos utca 4-6.

2.2. Tagintézmények megnevezése, címei 

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája

ügyvitel címe: 6035 Ballószög, Kossuth Lajos utca 4-6.

Helvécia-Bafíószög Általános Iskola Wéber Ede Általános Iskolája 

ügyviteli címe: 6034 Helvécia, Kiskőrösi út 71.

Helvécia-Ballószög Általános Iskola feketeerdői Általános Iskolája 

ügyviteli címe: 6034 Helvécia, Korhánközi dűlő 1.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:

4. Típusa:
általános iskola

5. OM azonosító: 201076

6. Alapfeladata (feladat ellátási hely szerinti bontásban):

6.1. Köznevelési alapfeladatok:

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája 

általános iskolai nevelés-oktatás

■ alsó tagozat
■ felső tagozat

többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése- 
oktatása

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Wéber Ede Általános Iskolája

általános iskolai nevelés-oktatás
• alsó tagozat
■ felső tagozat

többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése- 
oktatása

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája

általános iskolai nevelés-oktatás
■ alsó tagozat
• felső tagozat
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többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése- 
oktatása

6.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszám: 

összesen 584 fő

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája 175 fö

Helvécla-BalJószög Általános Iskola Wéber Ede Általános Iskolája 219 fö

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája 190 fő

6.3 Iskolatípusonként az évfolyamok számát 

1-8. évfolyam 1 osztály évfolyamonként

6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja'

1. saját sze rvezeti eg ységge I
2. együttműködési megállapodással települési/megyei illetékességű könyvtárral

7, A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:

7.1. feladat ellátási hely szerint

pontos cím: 6035 Ballószög, Kossuth Lajos utca 4-6. hrsz. 539 

hasznos alapterület: 1099 nm

jogkör vagyonkezelői jog KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT 
HOMOKSZEM U. 3-5.

működtető neve: KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT HOMOKSZEM ü. 
3-5.

7.2. feladat ellátási hely szerint

pontos cím: 6034 Helvécia, Kiskőrösi üt 71. hrsz. 040/106

hasznos alapterület: 1018,55 nm

jogkör: vagyonkezelői jog KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT
HOMOKSZEM ü. 3-5.

működtető neve: KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT HOMOKSZEM U,
3-5.

7.3. feladat ellátási hely szerint

pontos cfm: 6034 Helvécia, Korhánközi dűlő 1. hrsz. 026/156

hasznos afapterület: 1631 nm

jogkör: vagyonkezelői jog KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT
HOMOKSZEM U. 3-5.

működtető neve: KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT HOMOKSZEM U. 
3-5.

8. Váll alkotási tevékenységet nem folytathat.
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Pedagógiai' hitvallásunk (küldetésnyilatkozatunk)

■ Az intézményt szolgáltató intézménynek tekintjük, amely a gyermekekért van
■ A gyermek nem kicsinyített felnőtt! A gyermek saját életkorát megélni engedő intézményi 

légkört teremtünk, ahol egyaránt jól érzi magát a gyermek és a felnőtt, ahol a társas 
kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak; ahol a műveltség 
módszeres és irányított elsajátítása által kiformálódik a teljes ember.

■ Arra vállalkozunk, hogy az intézmény alapfunkcióit figyelembe véve (szemétyiségformátós, 
értékközvetítés, képességfejlesztés) segítsük a gyermekkorukat boldoggá tenni.

•  Olyan intézményt teremtünk, ahol a gyermek is alkotó részese a tanítás -  tanulás 
folyamatának, képes helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti vágyat, és 
hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálta azt, amit felnőttként csinálni szeretne.

■ intézményükben olyan feltételeket teremtünk, ahol érvényesül a tehetséggondozás mellein 
esély egyenlőség és a hátránykompenzáció.

■ Olyan személyiségek kialakulásának vetjük meg 32 alapjait, akik a társadalom javára közétett 
tevékenységre, a nemzet számára hasznos munkára, elkötelezett, felelősségteljes 
gondolkodásra, a családjukban önzetlen, megértésen és szereteden alapuló szolgálatra 
képesek.

■ A fiatalok felvértezóse a fefnőttkorraO a kulcskompetenciák fejlesztésével a 
tankötelezettség végéig, különös tekintettel a munkába állásra, egyszersmind alapot 
képezve a további tanuláshoz.

Intézményünkben a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteinek, 
képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat Nevelőink 
szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből

Az iskola jövőképe

• A jövőben a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani:
• Magas szintű oktatás, ezen belül kiemelt jelentőséggel a tehetséggondozás;
• Differenciálás, felzárkóztatás;
• Clj oktatási módszerek kipróbálása, bevezetése;
• A napközi még vonzóbbá tétele a tanulást segítő, a gyerekek érdeklődéséhez igazodó 

tevékenységekkel;
« Az ískoía tárgyi felszereltségének javítása a munkaközösségek tervei alapján (szemléltető 

eszközök kihasználtságának a fokozása);
• Hagyományok megtartása, fejlesztése.
• I nformációá ram lás jav ítása;
• Iskolán belüli továbbképzések tantárgycsoportonként, az alsó és felső tagozat egymásra 

épültségét elemezve, hosszabb távra meghatározott program szerint;
• Az iskola és a család kapcsolatának a javítása;
• Erdei iskola programun k tóvá b bfejlesztése;
• Testi-lelki egészséges fejlődés biztosítása (a családok és az iskolapszichológus 

bevonásával);

Az iskola küldetésnyilatkozata
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1. N E V E LÉ S I PROGRAM

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink

• Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 
megegyezésre.

• Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a 
társadalmi jelenségek és problémák iránt Igény a közéletiségre: a közösségi tevékenységekre.

• Intézményükben olyan felt été löket termetünk, ahol érvényesül a tehetséggondozás melletti 
esélyegyenlőség és a hátránykompenzáció.

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében

• A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak -  lehetőség szerint -  egyénre szabott 
fejlesztése.

• Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.

® A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.

• Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet 
tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és 
alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban.

• Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése.

• A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a 
hátrány kompenzálás az ískofai élet minden területén.

• Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyiségek 
fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek képességeiket, 
lehetőségeiket ismerve. így egy következő életszakaszban képesek az önmegvalósításra. 
Felkészítjük Őket az esetleges kudarcok elviselésére is.

• Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése,

• Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 
legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a 
testi-lefki higiéné fontosságával.

• Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.

• A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény 
megalapozása.

• Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, saját 
személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a
pedagógusok, osztályfőnökök feladatai

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibontakozásuk
támogatása

Kiemelt feladataink
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A pedagógus a nevelő- oktató munkáját a mindenkori hatályos köznevelési -  közoktatási törvény 
jogszabályai alapján végzi: 235/2016. (VII. 29.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013 (Vili. 30.) Korm rendelet módosításáról szóló rendeletek.

• Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba 
való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek

• A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése az 
osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a tantárgyak tananyagának 
elsajátítása során A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.

• Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának 
támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek 
figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.

• Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 
programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben.

• Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 
Tartalomalapú nyelvoktatás.

• A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek teremtése

• Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.

• A személyes meggyőződés és világkép kiafakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének 
elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.

• Konstruktív, jeífegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) közösségek 
létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési 
készségét, akaratát, segítő készségét, szolidaritásérzését, empátiáját.

• Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 
esélyegyenlőség biztosítása.

• Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturáfis környezetéből vagy eltérő 
ütemü éréséből fakadnak.

• A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése -  lehetőség szerint -korosztályuknak 
megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.

• Szegregációmentes, együttnevel és i környezet kialakítása (inkluzivitas).

• A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek.

• Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése

Módszerek

• Hagyományos: előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, strukturálás, kérdezés, 
visszacsatolás, szemléltetés.

• A tanulók aktivizálására épülő: kísérlet, vita, páros, csoport, kooperatív, szerepjáték, projekt).

• Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.

• Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-tananyagok, 
digitális projektmunkák).

• Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók önálló 
problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése.

• A pedagógusok helyi intézményi feladatai
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Kompetencia területeknek indikátor szerinti elvárásai:

• Tanulói gépek használata a tanítási órákon

• Lehetőség szerint használja a digitális táblát, működtessen webes felületeket, építse be a letölthető 
interaktív tananyagokat a tanítás-tanulás folyamatába.

• Minden tanuló egy egyedi képességekkel rendelkező személyiség, melynek fejlesztését tervszerűen 
egyedien kell végrehajtani.

• Minden pedagógus figyelemmel kiséri egyéni fejlődését a tanulónak, akinek ha nem reális változás 
történik a fejlődésében, kollégák, osztályfőnök, tagintézmény- vezető tudomására hozza, vizsgálatra 
küldi.

• BTMN és SNI tanulók szakvéleményének nyomon követése.

• Különböző diferenciálási technikák alkalmazása; Kooperatív technikák, projektmódszer, páros 
munka, minőségbeli és mennyiségben differenciálás, egyéni igényeknek megfelelően.

• A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő 
módon reagál rájuk.

• Az online közösségek létrehozásának terve folyamatban van.

• Infokommunikációs eszközök, és különböző online csatornák alkalomszerű alkalmazása.

• A tanítási óráinak reflexióit folyamatosan beépíti a pedagógiai munkájába.

• A beiskolázási tervet a törvényeknek megfelelően nyomon követi.

• Online fórumokon vesz részt, és szakmai előadásokat hallgat kompetenciáinak fejlesztése céljából.

• Szakmai önkép, didaktikai jellemrajz kialakítása, mélyet a munkaközösségek elemeznek és 
értékelnek az egyes óralátogatások alkalmával.

• A tanulói gépeket, az IKT eszközöket lehetőség szerint használja a tanítási órákon.

• Nyári napközis tábor szervezése és lebonyolítása lehetőség szerint

• Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 
terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja.

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:

• Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.

• Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását.

• Személyi ügyekben a szerétéiről és diszkrécióról se feledkezzen meg.

• Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai 
műveltségét.

• Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi tanárával.

• Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, a 
megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és mind 
tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi.

• Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi

• Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és felzárkóztatás 
teendőit.

• Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az ellenőrzés
értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik.

• Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjében 
felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.
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• A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.

• A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosit, a leltározásban részt vesz.

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok minden 
tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal {és az első szülői értekezleten, illetve a fogadóórákon a 
szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.

A pedagógus a tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesíti a szülőket. A 
tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök negyedévente ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt 
bejegyzések beírását pótolja

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közős tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. 
Az osztályközösségek diákjai a tanórák - foglalkozások - túlnyomó többségét az órarend szerint közösen 
látogatják.

Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az intézményvezető, 
Intézményvezető^ helyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az 
tag intézmény-vezető bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok 
értekezletének összehívására.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:

A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja osztályukban a 
nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló 
otthon van. Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az 
intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja személyiségüket, segíti 
önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, kirándulásokon, 
iskolai rendezvényeken való részvételével).

Az osztályfőnök
• alaposan ismeri tanítványait,

• az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit 
figyelembe veszt,

• együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását

• koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat,

• aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival 
foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, 
logopédus, gyógy testnevelő, gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus),

• figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot 
fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére,

• minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti,

• szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/tájékoztató füzet útján 
rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről,

• ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat,

• saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, 
igazolja a tanulók hiányzását,

• gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról,

• osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
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• az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére,

• részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt 
feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv 
alapján végzi.

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése:

• Helyzetelemzés.

• Tanév eleji (szeptemberi) statisztikai adatok az osztályról.

• Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).

• Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.

• Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek időpontjait az adott tanévre.

• Az osztály diákközösségének vezetői.

• Az osztályban működő szülői szervezet vezetői (első szülői értekezlet).

Az osztályfőnöki órák témái

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin

A házirend szabályainak megbeszélése.
Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése.
Az DÖK tagjainak megválasztása.
Az iskolai m unkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák

Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer 
fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az 
iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 
Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja.
A kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai.
Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alap ismereteinek gyakorlati elsajátítása céljából az 
iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos és/vagy védőnő) segítségének igénybe vétele.
Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén. 
Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről: Október 6. .Október 23., Március 15.
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjáról, a 
Költészet Napjáról, a Holokauszt Áldozatainak Emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti 
összetartozás Napjáról.
Megemlékezés az iskola névadójáról.
Osztálykirándulás előkészítése

Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként:

5. évfolyam

1. LÉTEZEM
Felső tagozatba léptünk. 

Megbízatások az osztályban. 

Eredményes tanulás az 5. osztályban.
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Ismerem-e önmagam?

Milyennek tartanak a társaim?

Őszinteség és titoktartás.

A magatartás, a szorgalom és a tanulmányi helyzet értékelése.

2. NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL
Tartalmas, vonzó élet a közösségben.

Egymás segítése a tanulásban.

Baráti kapcsolatok.

3. A KÖZÖSSÉGEK
Személyes kapcsolatok az osztályban

A család: a nagyszülők, a szülök és a gyerekek közössége 

Alkalmazkodás a családban.

Ünnep a családban.

4. KÖZÖSSÉGBEN AZ EMBER
Felnőttek és gyerekek kapcsolata.

A kerékpáros közlekedés szabályai.

5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLET
Védjük egészségünket!

Egészséges étrend.

A helyes napjrend kialakítása.

Táplálkozási szokások.

Ami érdekel, amit szívesen csinálok.

Játék, sport és testedzés.

Felkészülés a serdülőkori változásokra 

Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás.

Tanulmányi kirándulás előkészítése.

Tanulmányi kirándulás értékelése.

6. A HASZNOS ÉLET
A megismerés forrásai.

A könyv tanít, szórakoztat.

Részvétel a házimunkában

7. SZABADON VÁLASZTOTT
A tanulást is tanulni kell.

Tanulást segjtö tevékenységek.

Félévi értékelés.

Népi hagyományok ápolása.

Miről vallanak otthonunk tárgyai?

A tulajdon védelme.

A nyári szünidő tervezése.
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Az éves munka értékelése.

6. évfolyam

1. LÉTEZEM 
Olvasás a szabadidőben

A nyári szünidőtervei, tervezése

2. NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL
Társakkal a szabadidőben

Hazánk és a világ 

Kötődés a hazához

3. A KÖZÖSSÉGEK
A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás

Barátok, ismerősök az iskolán kívül 

Demokrácia a családban 

Karácsonyra készülünk

4. KÖZÖSSÉGBEN AZ EMBER
A közösség céljai, közösségi normák

Az osztály közössége 

A fiúk és lányok barátsága 

Helyem az osztályban 

igazmondás és hazugság 

A hazugságok okai az iskolában 

Magunk között vagyunk 

Tudni illik, hogy mr iííik 

Illemtan a gyakodatban 

1848 emléke a művészetekben

5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLET
A serdülők biológiai és higiéniai problémái

Sport a serdülők életében

Fejlesztő játékok tanulása

Idénybalesetek

Lakásunk kultúrája

A káros szenvedélyektől őszintén

Előzékenység a közúti közlekedésben

A tanulmányi kirándulás előkészítése

A tanulmányi kirándulás értékelése

Az ember munkájával alakítja környezetét

5. A HASZN03 ÉLET 
Miért tanulunk'?

A tapasztalás a tanulás ősi formája



Pályaválasztásra készülünk

7. SZABADON VÁLASZTOTT
Miért nem megy nekem jobban a tanulás?

Magatartás, szorgalom és a tanulmányi helyzet értékelése 

Félévi értékelés

Magatartás, szorgalom és a szorgalom és a tanulmányi helyzet értékelése 

Éves munkánk értékelése 

7. évfolyam

1. LÉTEZEM 
Bírálat, önbírálat

Az önértékelés

2. NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL
Közösségben élünk

Az iskolaválasztás gondja

Emberi kapcsolatok ábrázolása a művészetekben

3. A KÖZÖSSÉGEK
Konfliktusok az osztályban

Igaz barátok az osztályban

4. KÖZÖSSÉGBEN AZ EMBER
Az osztály céljai a tanévre

Közösségi, közéleti aktivitás 

Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

A család funkciói 

Konfliktusok a családban 

Ápolt, divatos megjelenés 

Hogyan rendezném be otthonomat?

A vendéglátás illemtana 

A határainkon túl élő magyarság 

Az étkezési kultúra

5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLET
A kulturált magatartás szabályai a fiúk és a lányok barátságában 

A fejlődő szervezet ellenségei

Korunk legnagyobb veszélye az egészségre: a kábítószer 

A sport az egészséges életmód része 

Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

Szabadtéri játékok

A tanulmányi kirándulás előkészítése 

A tanulmányi kirándulás értékelése 

Környezetünk védelme
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A nyári szünidő tervei, tervezése

6. A HASZNOS ÉLET
Fizikai és szellemi munka

A pénz szerepe életünkben 

Az ismeretszerzés örömei

7. SZABADON VÁLASZTOTT
Önállóság a tanulásban

Az értelmes tanulás

Magatartás és szorgalom, tanulmányi helyzet értékelése 

Várjuk a karácsonyt!

Félévi értékelés

A család pályaválasztási elképzelései 

Éves munkánk értékelése

8. évfolyam

1. LÉTEZEM
JövÖnkre készülünk

Bizonytalankodók az iskola és pályaválasztásban

2. NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL
Harcban önmagunkkal

Értékek, elvárások

3. A KÖZÖSSÉGEK
Közéletiség, demokrácia

A család közösségi magatartásra nevelése

4. KÖZÖSSÉGBEN AZ EMBER
Céljaink és feladataink a 8. osztályban

A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

Munkahelyek illemtana 

Politika, politizálás 

A mai magyar társadalom 

Új korszak kezdődik életünkben

5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLET
Választ kapunk kérdéseinkre

Barátság, szerelem, szexualitás 

Házasság és család, felbomló család 

Az állattartás egészségügye 

Korunk jellemző betegségei 

A fiatalkori bűnözés 

Az egészséges táplálkozás 

A tanulmányi kirándulás előkészítése
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A tanulmányi kirándulás értékelése 

A nyári szünidő tervezése

8. A HASZNOS ÉLET
Törekvés a harmonikus életre

Ügyintézés a mindennapokban

Aktív esziétlkai tevékenységek

A művészetek szerepe az ember életében

A munka, mint az elégedettség forrása

Az osztály tetszése és igénye szerint közös kulturális program

7. SZABADON VÁLASZTOTT
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában

A képességfejlesztő tanulás 

Magatartás, szorgalom tanulmányi helyzet értékelése 

Hétköznapok és ünnepek a családban 

A továbbtanulással kapcsolatos teendők rendezése 

Félévi értékelés

Nyitott szemmel itthon és külföldön 

Az éves munkánk értékelése

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink alapján az 
alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket 
Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére.

• Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján 

Anyanyelvi kommunikáció

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden 
területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.

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.

Matematikai kompetencia

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, 
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában é3 annak 
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai 
kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a 
matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az 
alkalmazásra

Természettudományos és technikai kompetencia
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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 tekintjük 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

Digitális kompetencia

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok 
meg külön bö2tetését.

Hatékony, önálló tanulás

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony 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. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, 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.

Szociális és állampolgári kompetencia

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi 
beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 
formáját, ameJy 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.

Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben -  így a 
munkahelyén is -  abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 
megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra vaíó beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint 
azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre AJapját képezi azoknak a speciális 
ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifeiezőképesség

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezöképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve 
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, amely minden 
műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és 
előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 
gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.

További releváns kom pete nciatertj letek

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai munkánk 
középpontjában:

• Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások 
során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 
mozgásprogrammal} koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos 
életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a 
tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja,

• Környezettudatos magatartás, mefy a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.
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• Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia).

•  Tanulásirányítás -  önálló tanulás képessége.

• Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek szerves 
része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.

• Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 
tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az etikai alapú megközelítésmód 
paradigmája.

• Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafjas elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat 
még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási 
etnikumok diszkriminációjára.

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

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását 
szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan 
problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít.

A teljes köm iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését 
jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű bevonásával;

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyj termelés helyi fogyasztás 
össze kapcsolásával);

• mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más szakmai elvárás 
közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);

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

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

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:

• Az egészség fogalma

• A környezet egészsége

• Az egészséget befolyásoló tényezők

• A jó egészségi állapot megőrzése

• A betegség fogalma

• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata

• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata

• Balesetek, baleset-megelőzés

• A lelki egészség

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

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

•  A média egészséget meghatározó szerepe

• Fogyasztóvédelem

o Iskola-egészségügy igénybevétele
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A teljes köri) egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló 
részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési
oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerüen működő egészségfejlesztö tevékenységekben

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek, képességeinek 
és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban e! kell 
kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban 
nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett -  a testi-lelkí-szociális egészség közvetítése, az élet 
egészségvédelme.

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb 
egyesületek, média stb.

Az egészségkulturáltság maga az életmód Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi 
értékekkel, magatartással.

már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott fogalmát, de 
számos hatás éri viselkedésüket magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek 
érik őket Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani 
olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását.

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tan ufó kát

• az egészséges életvitel kialakításához,

• a helyes értékrend felépítéséhez,

• az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,

• az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához

• a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,

• az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték tudatosításában. Ezek 
birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges 
személyiség kimunkálására, a helyes egészség magatartás kialakítására.

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredmény vizsgálat. Ehhez idő keli, fontos a többszintűség, a 
célok, feladatok követhetősége.

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

• az egészséges táplálkozás,

• a mindennapos testnevelés, testmozgás,

• a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 
szerek fogyasztásának megelőzése,

• a bár ital mazás és iskolai erőszak megelőzése,

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,

• a személyi higiéné területére terjednek ki.

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért elválaszthatatlan a 
nevelési folyamat egészétől.

Alapelve, célja:

• az egészségk ultu rá Itság em elése,

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek



• olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,

• a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges 
életmód kialakításában és megtartásában,

• az életvezetési képességek fejlesztése,

• a tanulók feleíősségérzetének fejíesztése egészségük megőrzéséért,

« a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,

• a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése,

• a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,

• a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:

• az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,

• a feladatok végrehajtását szolgáló program,

• az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.
Kapcsolódó szakanyagok:

• módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,

• módszertani anyag a mindennapos testneveléshez,

• az egész napos iskola programja,

Az egészségnevelés fő jellemzői:

• az egészség megtartása, fokozása,

• az egészség visszaszerzésére irányuló és a

• személyiség formálását elősegítő tevékenység.

Területei:

•  Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása

• Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség

• Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében

• Öltözködés

• Higiénia, tisztálkodás

• Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybeteg ségek és 
függőségek) megelőzése

• Ésszerű napirend kialakítása 

Szűrővizsgálatok

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola vezetőségével 
egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken:

• Hallás

• Látás

® Gerinctartás

• Lúdtalp

• Fogászat

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.
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A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai egészségvédelem 
főbb feladatait:

• Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet 
kölcsönhatásának törvényeit.

• Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 
megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására.

• Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit

• Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.

• Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére és 
feloldására, a konfliktusok kezelésére.

• Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek 
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat.

• Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját

• Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 
lehetőségeit.

• Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 
balesetveszélyek elkerii lésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 
elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.

• Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.

Az iskolai teljes kört] egészségfejlesztés színterei:

• Életviteli feladatok

• Tanórai feladatok

• Tanórán kívüli feladatok 

a ) Életviteli feladatok

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező az 
egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt 
jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi rutinban a 
tanitó/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az 
életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára.

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre. Az 
életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek 
személyiségébe elsődleges feladatunk.

Tanórai feladatok

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:

• járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,

• életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,

• eddze akaratukat mentálisan, fizikálisán, szociálisan,

• bővítse ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:

• Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, 
egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb.

• „Egészségóra" (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása)
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b.) Tanórán kívüli feladatok:

• Szakkörök

• Egészségnevelési akciók (előadás, térnanap, téma hét, projekt, egészségnap)

• Nyári táborok

• Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások

• Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett tórák, kirándulások 
Mindennapi testedzés megvalósítása:

• Testnevelés órákon

• Az intézmény biztosítja a gyógytestrrevelési foglalkozások megtartásának helyet.

• Úszás oktatás megszervezése, 2013. LV. törvény (11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében 
megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak 
rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelósórát egy tanítási napon 
összevonva lehet megszervezni az alsó tagozaton.

• Lehetőség szerint lovas oktatás megszervezése ('gyógy terápiás jeJleggeJ is;

• Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve ( teljesítmény túrák)

• Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében

• Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét

• Sporttáborok szervezése

• Sportversenyek lebonyolítása

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek:

• Játékok

• Foglalkoztató előadások

• Közösségépítés

• Művészetek (pl. rajzpályázatok az iskolákban )

• Programok, projektek intézményi munkaterv szerint 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:

• Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolaorvos, 
védőnő.

• Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók.

• A testnevelők együttműködnek a sport-, illetve a gyógytestneveléssel összefüggő vizsgálatokat 
végző szakemberekkel.

• A Tankerületi és Megyei Szakértői Bizottsággal együttműködve végezzük a pszichés fejlődés 
zavaraival és magatartási problémákkal küzdő gyermekek/'tanulók segítését.

• SZÉK-es órákat szervező pedagógusokkal történő együttműködés

• Az iskolapszichológus preventív jelleggel segíti a nevelő -  oktató munkát:

A gyermek személyes erőforrásainak feltárásával

a személyiségének megismerésével, pozitív megerősítéssel történő személyiségformálással, 

a differenciált pedagógiai munka sikerességének támogatásával.
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Fontos szabály:

• a tájékozottság,

• a tanulók életkori jellemzői, adottságai,

• az évfolyamonkénti egymásra épüfés.

A témák részletezése:

• Az egészség fogalma

• Az egészség, mint érték

• Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése

• Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások

• Lelki egészségvédelem

• Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban

• Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes 
környezet

• Egészségein őrző vizsgálatok (testsúlyéi lenörzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi önvizsgálat, 
mell önvizsgálata stb.)

• A betegségek megelőzései

• Orvoshoz fordulás 

Megelőzés
Táplálkozás -  mozgás

• Étkezési kultúra -  ízlés, szokások, rendszeresség

• Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban

• Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok

• A napi táplálkozás aránya

• Teljesítmény és táplálkozás

• Testsúlyellenőrzés

• Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás)

• Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság

• Aktív és passzív pihenés
A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése 

Testedzés-eredmény: íégzésjavulás, erő-és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés.

Szabadidő helyes felhasználása -  a helyes napirend

• Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

© Rendszeresség

• A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.)

• Jelzőrendszer

• A pihenés szerepe -  aktív-passzív

•  Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás -  öltözködés -  személyi higiéné

c.) Egészségnevelés az iskolánkban:
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- Testünk felépítése és védelme

• Változások a serdülőkorban

• A külső megjelenés: ápoftság, tisztaság, esztétikum

• Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, napozás és 
veszélyei

• Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok

• A serdülés hatása a személyiségre

• Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretet-szerelem, 
bátorság

• Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazság érzet

• Fiúk, lányok barátsága

• Kirívó magatartás, utánzás

• Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek -  helyes döntések

• Élvezeti szerek hatásai

• Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, hozzászokás; 
hiánytünetek, függőség

• Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés

• Alkohol: az jvás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés

• Kábító hatású S2erek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei,

• Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása

• Aktívan részt veszünk a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programjában (DADA). Ez a komplex 
program, amely a tanulók személyiségfejlesztésére, életkori sajátosságaira építve készít fel a 
veszélyek időbeli felismerésére, a kockázat vállalásra, a helyes döntés meghozatalára, és a döntés 
hatására létrejövő következmények vállalására a fiatalokat.

Távlati célja:

• Ne váljanak bűncselekmények áldozatává,

• Ne kövessenek el bűncselekményeket,

• Ne nyúljanak a droghoz,

• Ne fogadjanak el senkitől sem számukra veszélyt jelentő dolgot

• Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, gyógyszerfogyasztás, 
PC, TV, videó rabsága

Szexuális kultúra

• Érzelmek, barátság, váítozások kora

• Személyiségfejlődés 

« Érettség

• Kapcsolati kultúra

• Felelősség, erkölcs

• Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei

• Nemi egészség, harmónia
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Nemi betegségek: szifilisz, AIDS

Egészséges környezet védelme

• Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet

• Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme

• Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos

• Új technológiák káros következményei

• Hulladék csoportosítása

• Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély

• Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem -  elsősegélynyújtás

• Az emberi test felépítése

• Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai

• Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás

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

» Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer

• Elsőség él ykész let

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók 
életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében. Célunk 
az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember 
igényét Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni 
egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így 
biztosan egészségesebb életet élhetnek.

A teljes körti egészségfejlesztés megvalósulása:

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik.

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős 

d ) A program megvalósulásának ellenérzése-értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az elvárás az, hogy 
beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekedetekké váljanak. A tanítók, 
később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik" a folyamat fejlődését érését és szükség szerint korrigálják 
azt.

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanulási 
folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen rögzítendő 
elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:

A munkaterv szerint megszervezett téma napok, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat előre tervezett 
elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók Az átadott ismeretek, a megtapasztalt 
egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi 
életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran 
versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, igy az eredmények követhetőek.

e.) Visszacsatolás;
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Az adott események, a tanév értékelése során eíért eredmények reális feltérképezése adja a következő 
tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejJődniük kell, el kell, hogy 
mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatérvben, a program- és a foglalkozási tervekben 
tervezik meg.

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul 
szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, lehetőséget 
biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség 
fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.

A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének mérésére 
egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek mutatják a tanulók fizikai 
felkészültségének mértékét.

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése, 
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a 
rendszeres fizikai aktivitás is.

A tanulók, fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek:

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések sorába. 
Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés eh/égzése tekintetében. A mérésre előírt 
időintervallum adott év január-május hónap, tanévenkénti időzítéssel.

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az egészség, 
az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.

A fizikai aktivitás jellemzője az

• az egészséges testsúly,

• az állóképesség és az izomerő.

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai testneveléssel és 
sporttal. A jövőben az alapoknál -  a 6-14 éveseknél -  kell kezdeni. A fizikai képességek folyamatos, 
fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos 
tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi 
adottságokat öröklő tanuló esetében is, hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd 
legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a rendszeres sportolás állandó életmódelemük fegyen.

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség 
széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban ölért iskolai eredményekben 
megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a 
tehetség neveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A 
differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára 
optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb 
területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális 
erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy Igazodik 
ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei,

Alapelveink:
• Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk 

szerzésére.
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• A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló feladatokat 
szükséges megfogalmazni, biztosítani.

• A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, informatikai, 
természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell juttatni.

Általános céljaink:
• A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjának 

összekapcsolása (a NAT és JPR).

• Az iskolai program -  építve több hazai és nemzetközi iskolafejiesztő program legjobb tapasztalataira 
-  egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja a tanufó szükségleteire, 
viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját 
nevelödési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül -  azzal kölcsönhatásban -  
fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények, az egész 
személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik.

• A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti. A2 egész 
személyiséget fejlesztve tanít. Meg határozó benne a gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló 
kapcsolata. A tanulókon keresztül az iskolába járó gyermekek családjaira is hat.

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket mihamarabb 
az alábbi kívánalmak jellemezzék:

• Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.

• Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.

• Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit.

• A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a csaléd-iskola-gyermek 
közötti kommunikáció.

• Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.

• Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos együttműködése.

• Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanuJókövetést végzünk.

• Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani 
repertoárjukat

Szabályozók:

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

• a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:

• aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

• ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

•  ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők

Az intézmény székhelyén és tagintézményeiben a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-okíatása 
a 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet 11. §-a alapján történik.

A hátrányos ás a halmozottan hátrányos íiolvset moGtiaíározásn

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma és e tény 
fennállásának megállapítása, a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra.

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

26



- a rendszeres gyermekvédeími kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt neveJő mindkét 
szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, ilfetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az 
alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők 
bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony 
foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

- a gyermek az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéshez szükséges fettételek

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony 
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörüfmény) legalább kettő fennáll.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során- 
az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását 
is.

De mindezek nem érintik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményeket

így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, továbbra is jogosult az ingyenes 
tankönyvre, és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyárt 
gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

Speciális feladatok

• Egész napos foglalkoztatás biztosítása.
• A különböző műveltségtartalmak komplex, többoldalú megközelítése, a tudás iránti igény 

kialakítása, fejlesztése.
• Minden évfolyamon, minden tanulócsoportban a beszéd-, kifejező- és logikai készség fejlesztése - 

szituációs, mozgásos játékok, különböző valós probléma- és feladatmegoldó helyzetek rendszeres 
alkalmazásával.

• A tanulók személyiség- és képességfejlődésének folyamatos kontrollja -  pozitív tulajdonságok 
erűsttése, kedvezőtlen személyiség-jegyek korrekciója.

• Különösen fontos szerepet kapnak a tanulást segítő tanórán kívüli tevékenységek, kiscsoportos 
programok, játékos felkészülések, kirándulások.

A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-ki bontakoztató felkészítés pedagógiai 
rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján folyik az iskolában.

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának módszerei

Alapelveink:

• személyiségjogok tiszteletben tartása
• egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele
• társadalmi normák, értékek közvetítése
• szociális viselkedés alakítása, viselkedési normák közvetítése
• személyiség egészének erősítése
• sikerélmény biztosítása
• érzelmi biztonság megteremtése, szorongás csökkentése
• elfogadó attitűd kialakítása, másság elfogadtatása,
• pozitívumokra való támaszkodás

27



• megismerési vágy felkeltése
• sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése
• állandó motiváltság, optimális terhelhetőség biztosítása
• folyamatos aktivitás, tevékenykedtetés
• kreativitás, képzelet fejlesztése
• játék, játékosság érvényesítése
• érzelmi biztonság megteremtése
• szorongás csökkentése 

Alkalmazott módszerek az oktató munka során

• alapkészségek fejlesztése {motorikum, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kommunikáció, 
önellenőrzés...)

• felzárkóztató foglalkozás (esetenként lemaradók részére)
• differenciált, fejlesztő feladatsorok összeállítása
• felzárkózást elősegítő szorgalmi feladatok, házi feladatok
• napközis tanító, tanú lószoba-vezető által irányított tananyag gyakoroltatás
• család együttműködése (szülő által tananyag gyakorlása)
• egyéni fejlesztési terveknek megfelelő korrekciós, rehabilitációs, kompenzáló munka (fejlesztő 

pedagógusok, gyógypedagógusok)

1.5.2. Sajátos nevelés? 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

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:

♦ az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozás! hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók nevelése, oktatása 2011. évi CXC. törvény 47. § alapján történik

A pedagógus feladatai

• A tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak -  egyes sajátos nevelési igényű 
tanulókra jellemző- módosulásait;

• egyéni haladási ütemet biztosít az egyéni fejlesztési terv szerint;
• A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket (szóbeli felelet írásbeli 

számonkérés), technikákat segédeszközöket alkalmaz a tanórákon és a tanórákon kívüli 
foglalkozásokon is;

• A tanórai tevékenységek, foglalkozások során, a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság- vizsgálat, a tanulói teljesítmény elemzése alapján -  
szükség esetén- megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;

• Egy- egy tanulási, nevelési helyzet probléma megoldásához alternatívákat keres;
• Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, együttműködik különböző 

szakemberekkel, szülőkkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 
folyamatokba;

• Az értékelésnél a pedagógus a szakvéleményben foglaltakat tekinti irányadónak,
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Arra törekszik, hogy a tanuló legalább a tantervi minimum követelményt teljesítse;

Az SNI tanulók neveléséve [-oktatásával szemben támasztott követelmények

• szennélyi-tárgyi feltételek biztosítottak legyenek,
• az integráltan oktatott gyemnek nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt azonos osztályban és- 

csoportban történjen,
• a befogadással kapcsolatos feladatok és elvárások egyértelműen legyenek megfogalmazva az 

integrált gyermek, nevelőtestület, szülői közösség, intézményfenntartó felé,
• a pedagógusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a gyermekek sajátos nevelési igényéről, 

fejlesztés lehetőségeiről, a gyógypedagógiai módszerekről,
• a pedagógusi magatartást a gyermekközpontúság, rugalmasság, empátia, reális értékelés, 

feszültségmentes légkör jellemezze,
• valósuljon meg a folyamatos konzultáció a pedagógus és gyógypedagógus között,
• a szülővel való kapcsolattartás legyen folyamatos, segítő és motiváló.

Az integrált keretek között nevelt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja a sajátos nevelési 
igényű gyermekek szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A neveléshez szakirányú 
képesítéssel rendelkező pedagógust kell alkalmazni. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más 
szakembert (pl. gyógypedagógus, gyógy testnevelő, terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, konduktor} is 
bevonásra kerti! a fejlesztő munkába. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok 
az intézmény általános iskolái helyi tantervének részeként működnek, beépülnek a tanítási órákba és órán 
kívüli programokba. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a gyógypedagógus -  
esetenként más szakember véleményének figyelembevételével -  által elkészített egyéni fejlesztő program, 
amely a tanuló különleges gondozási igényére épül és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását 
szolgálja.

A tanítást-tanüfást segítő eszközrendszer

A nevelés minden szintjén és minden területén az egyéni fejlődés sajátosságaihoz igazodó tanulási 
folyamatok megtervezésére, irányítására van szükség:

• Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek.
• Önálló tanulást segítő felkészítés.
• önálló tanulási képességet kialakító program.
• Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése.
• Egyéni képességfejlesztő programok.
• Szociális kompetenciák fejlesztése.
• Közösségfejlesztő, közösségépítő programok.
• Tanórán kívüli programok szabadidős tevékenységek.

1.5.3, Beilleszkedési, tanulási ós magatartási problémákkal küzdő tanulók

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés, 
valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a 
beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő 
szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés a 
gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.

A beilleszkedési, tanulást és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel 
kívánjuk elérni:

• fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,
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• kéttanftós módszer alkalmazása tanítási órán gyógypedagógus facilitáló közreműködésével 
lehetőség szerint,

• többségi órákon támogató Jég kör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia 
alkalmazásával,

• a felnőttek és a serdülök közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, hogy a 
tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal fordulhat 
tanítójához, tanáraihoz,

• személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,

• teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának támogatásával 
(dicsérettől, biztatással),

• a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,

• az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával;

• az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,

• a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetÜ tanulók bevonásával,

• következetes -  a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával,

« a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműködéssel,

• szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével.

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves tantárgyfelosztásban 
meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagógus/szaktanár végzi.

A viselkedési és beilleszkedési zavarok, a szociális problémák megjelenése iskoláskorban előre vetítik a 
későbbi társadalmi beilleszkedési nehézségeket. Ezért ezekre a „vész"- jelekre már időben kellő figyelmet 
kell fordítani. A viselkedési zavarok összefüggnek a biológiai faktorokkal (öröklés, betegségek), a családi 
környezet kedvezőtlen hatásaival, veszélyeztetettséggel, hátrányos helyzettel, a társakhoz fűződő 
kapcsolatok kedvezőtlen hatásaival. Feladatunk e területen a perszonális integrációs képesség fejlesztése, 
alakítása.

Pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények

• Az értelmi képességek kibontakoztatása (a tanulási kudarcok megelőzése).
• A társadalmi (intézményi) értékek, normák és magatartásformák kialakítása, személyiségbe való 

beépítése.
• Pozitív értékeket hordozó közösségekkel, egyénekkel való együttműködés.
• Produktív tevékenység az önfejlesztés érdekében.
• Reális, illetve pozitív énkép és önértékelés kialakítása.

Feladataink

a szociális fejlesztés területein:

• kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek fejlesztése,
• magatartásformák elsajátíttatása, szerepek megismertetése,
• a közösséghez való tartozás érzésének fejlesztése,
• együttműködésre való készség alakítása,
• a szakképzettség megszerzésére irányuló motiváltság erősítése, 

érzelmi-akarati fejlesztés területein:

• személyiségfejlesztés,
• motiváció, motiválhatóság fejlesztése,
• a rendszeres munkára való igény kialakítása.
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1.5.4. Tehetséges tanulók fejíesztése - tehetséggondozás

Az intézmény nevelőtestületeinek kiindulópontja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. 
Feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk a gyermekeknek abban, hogy megtalálják azokat á 
területeket, melyekben a legtehetségesebbek, majd felkínálni számukra a tevékenységek 
gazdag tárházát az iskolai élet valamennyi színterén. Feladatunk továbbá, hogy azokat az 
alapvető képességeket fejlesszük, amelyek szükségesek az iskolai tanuláshoz, és a 
részképességeikben tehetséget mutató tanulókat eljuttassuk a megfelelő szakemberekhez.

A tanórai tehetségfejlesztés eszközei

• A tanórákon folyó differenciált feladatok alapján történő foglalkoztatás, az egyéni 
képességekhez igazodó tanórai tanulás, differenciált házi feladatok.

• A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások 
alkalmazása.

• Csoportmunkák mellett az önálló alkotói munka, feladat, produktum létrehozása.

• Kutató, gyűjtőmunkával a tájékozódás ösztönzése (Internet használata az általános 
tájékozottsághoz).

• Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások szervezése tehetséggondozás céljából.

• 1KT eszközök használatának biztosítása.

Tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei

• Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése.

• Pályázatokon, versenyeken való részvétel.

• Külföldi településekkel való kapcsolattartás (testvértelepülések)

• Különböző szakkörök, sportfoglalkozások larLása,

• Idegen nyelv oktatása 3. évfolyamon is. (órakeretben vagy szakköri szinten)

• Ünnepek, jeles napok megünneplése műsorokkal, előadásokkal

• Művészeti oktatásban részt vevő tanulók szereplése.

Iskolán kívüli tehetségfejlesztés eszközei

• Színház- és múzeumlátogatások.

• Erdei iskola, előre meghatározott tematika alapján,

•  Tanulmányi kirándulások,

• T úrák (gyalog, kerékpárral).
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1.6, A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) egyéb foglalkozások 
(napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások, erdei iskolák, hittancsoportok, sportkörök), 
diákon kormányzati munka

A tanórán megvalósítható közösségfeílesztési feladataink:

• A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással ellenőrzéssel, a tanulmányi és a munkaerkölcs 
erősítésével.

• A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók
beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanutói közösségben.

• A tanulók kezdeményezéseinek., a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása

• A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel.

• Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia,
alkalmazkodóképesség) fejlesztése.

• Különböző változatos munkaformákkal {csoportmunka, differenciált, egyérn munka, kísérlet verseny, 
projekt) a2 együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.

• Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési eljárásaival az 
egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:

• A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.

• Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez való tartozás 
érzésének erősítése.

• A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, ökoiskoía stib.) 
járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.

• A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a környezet iránti 
felelősség elmélyítése.

• A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók értékek iránti 
fogékonyságának erősítése.

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:

• Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem sérti 
az egyéni érdekeket.

• Fejíessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösség építő tevékenységeket.

• Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

• Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kommunikáció 
rutinját.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az Őt érintő döntések 
meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint szülöjén/gondviseíőjén 
keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az öt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési 
folyamat során joga van véleményét elmondani.
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A nevelési-oktatási intézmény a tanú Jóval kapcsolatos döntéseit -  jogszabályban meghatározott esetben és 
formában -  írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának módját a házirend 
tartalmazza.

1,7, A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 
szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és 
tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 
tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki 
személyiség kedvező fejlődése.

Az intézményegység honlapot üzemeltet, mely segítségével folyamatos tájékoztatást tud nyújtani magán- és 
hivatalos személy vagy szervezet számára. Címe; http://helvecia-balloszog-iskola.hu

Továbbá nyilvános közösségi oldal segítségével tájékoztat mindhárom iskola az intézmények eseményeiről.

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:

• A tanulókat az iskola életéröl, az iskolai munkatervről, iil. az aktuális feladatokról az iskola 
intézményvezetője, a d iákön konmányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.

• Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, az osztályfőnökök folyamatosan 
az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat

« A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 
képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.

• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről egyéni haladásáról az osztálytanítók és a 
szaktanárok folyamatosan tájékoztatják.

A szülök és a pedagógusok együttműködésének formái;

• Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is, esetenként)

• Egyéni beszélgetés

• Szülői értekezlet

• Fogadóóra

• Bemutatóóra

• Érzékenyítö, attitűd formáló tréningek

• írásbeli tájékoztató

• Előadások szervezése

• Közős programok

• Pályaválasztási tanácsadás
• Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés 

növelése érdekében

• Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás

• Nyilvánosság biztosítása

• Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel:

-  gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek,

-  gyámhatóság,
-  szakmai szolgáltató szervezetek,
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-  szakszolgálatok,

-  iskola-egészségügy',

-  kulturális és sportszervezetek,

-  civil szervezetek.

• A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza.

Kapcsolattartás a családdal

Kapcsolattartás formái:

• szülői értekezletek
• nyílt napok
• fogadóéra
• telefonos kapcsolat
• írásbeli közlések
• tanácsadás, segítségnyújtás, konzultáció az érdeklődő érintett szülők számára. (Javasolt témák 

személyre szóló tanácsadással: nevelési módszerek, tanulási hatékonyság növelésének 
lehetőségei; szülői kötelességek és jogok tisztázása; iskola feladatai, elvárásai; segélyezést 
lehetőségek; értékközvetítés.)

Kapcsolattartás egyéb szervekkel

A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, preventív feladatok ellátása, a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzése érdekében az intézményvezetés, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a 
csoportvezetők és osztályfőnökök kapcsolatot tartanak a védőnői szolgálattal, a gyermekjóléti- é$ 
családsegítő szolgálattal, és a fenntartóval és a helyi önkormányzatokkal. Az együttműködés keretében 
megvalósuló teendőink:

• Képesség- és részképesség fejlesztés
• mentálhigénés tevékenységek
• egészségvédő programok, akciók
• családi életre nevelés
• segélyezés kezdeményezése
•  szociális ellátások biztosítása
• tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről
• pszichológiai tanácsadás

1.8. A  tanulm ányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az iskola 
(magántanulók, előrehozott érettségizők, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).

• A vizsgák időpontjáról -  a javítóvizsga kivételével -  a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell 
tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok 
alatti vizsgát -  az e rendeletben meghatározottak szerint -  független vizsgabizottság előtt, vagy 
abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A 
tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett 
időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását A bizottság az összesített részeredmények és a 
kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.

• Gyakorlati vizsgát vagy szóbeli vizsgát köteles tenni informatikából.

• Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott 
időpcntig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.
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• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, 
részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga 
tantárgyi/évfolyarnonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai 
Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az 
intézmény három időszakot biztosit a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és április 
folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében 
meghatározott -  közzétételre kerül az intézmény honlapján.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kel! tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól.

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

• tanulmányait magántanulóként végzi,

• hiányzása a 20/2012. (Vili.31.) EivlWI rendelet 51. § (7)

• 20/2012. (VIJI. 31.) EMMI rendelet 50. § (3)

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból 
osztályozó vizsgát tenni, ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó 
vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú Ha a hiányzás mértéke a 
tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak 
sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és 
felkészíti. A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 
tagad halja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és 
az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló 
teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyam ismétléssel folytathatja. Ha a 
tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 
teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.

3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 
és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közős igazgatású 
intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 
mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 
tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha 
az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a 
gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét

Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A 
tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.

Különbözeti vizsga

• A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 
20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a 
sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. 
A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.

• Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:

-  írásbeli határozat alapján engedélyezték,
-  átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott.

• Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.

Javítóvizsga
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Ha a tanufó tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata 
alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a 
javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. 
A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni.

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget 
biztosíthat (június-augusztus).

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet 

Pótló vizsga

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt 
távozott, a vizsgát megismételheti.

• Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:

-  neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,

-  megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

• Pótló vizsgát -  az igazgató döntése alapján -  az adott vizsganapon vagy az iskola által 
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

1.9. A felvétel és az átvétel szabálya?

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és ískolaérett gyemnek, aki:
• az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,

• illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket 
választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók.

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,

• aki beiskolázási körzetünkbe költözött,

• körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi.

Iskolaváltás

• Ha az adott osztáfy létszáma engedi, a szülő kérésére -  elsősorban a tanév befejezése után 
biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét.

• Az átvételről az intézményvezető dönt az osztálylétszámok függvényében.

• Ha az intézményvezető engedélyezi az átvételt, írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló 
iskolájába, illetve megküldi az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentumot a tanuló előző 
iskolájából.

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit és mulasztásait a volt iskola által megküldött hiteles 
dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. Az átvett tanulónak az 
esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével pótolnia kell.

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismereték elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos íegfontosabb alapfogalmakat,

• ismerjék fel a vészhelyzeteket;

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
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• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan 
kell mentőt hívni.

Az eísősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
• a tanulók korszerű ismeretekkel és a2 azok gyakorlásához szükséges készségekkel és

• jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismeretejt;

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten -  a tanórai és egyéb foglalkozások keretében -  
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése 
érdekében:

• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az 
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;

• tanulóink bekapcsolódhatnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;

• támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 
továbbképzésen.

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 
(„EgészséghétVprojektnap/témanap) szervezése a tanulók számára

1.11. Az Iskolában folyó nevelő-oktató munka területei

Atan.f e
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba 
illeszkedő tanóra.

Az iskola pedagógusai a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Stratégiánk a megtanítás.

■ A motiválás célja, hogy tanulóinkban felkeltsük az érdeklődést, olyan belső indítékokat ébresszünk 
fel bennük, melyek tanulásra ösztönzik őket, és ezt a tanulási kedvet, érdeklődést a tanulás végéig 
fenn is tartsuk.

■ A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulói tevékenykedtetést és ói lan dó aktivitást 
biztosítják.

■ Kiemelten fontos feladat a differenciálás. A pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez 
mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a gyermekek egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az 
egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők a foglalkozásokon és a tanítási órákon 
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így elsősorban a 
gyakorlásnál, ismétlésnél a gyermekek önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.

A tanórán kívüli tevékenységek
A tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények intézményünk egész életét átfogják, a személyiségformálás 
fontos eszközei Nyilvánosság előtt zajlanak, ezért ezek az intézményről alkotott jó vélemény, az intézmény 
jó hírnevének letéteményesei. Szerves részei az intézményi neveiö és oktató munkájának.

1.12. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenvséoek
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A nevelők és a tanulók 
személyes kapcsolatai

•
•

gyermek- és ifjúságvédelmi problémák
a gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzése

• a szülő tájékoztatása a problémák feltárása érdekében
• a veszélyeztető okok feltárása

A gyermek- és • a gyermekjóléti szolgálat értesítése
Ifjúságvédelem feladaiai • a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének segítése

• a gyermekvédelmi támogatás megállapításának 
kezdeményezése

• tájékoztatás a szervezett szabadidős programokról

A gyermek fejlődését • a problémák feltárása

veszélyeztető okok • a problémák oka
prevenciója, feltárása, • a problémák megoldása

megszüntetése • a problémák jelzése a gyermekvédelmi szolgálatnak vagy
szakembernek

• a nevelési tanácsadó
• gyermekvédelmi szolgálat

A gyermekvédelmi • családsegítő szolgálat
együttműködés területei • polgármesteri hivatal

* gyermekorvos
• rendvédelmi szervek

• felzárkóztató foglalkozások
• tehetséggondozó foglalkozások
• az indulási hátrányok csökkentése
« a differenciált oktatás és képességfejlesztés
♦ a pályaválasztás segítése

Tevékenységek a • egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek
gyermekvédelem • családi életre nevelés

szolgálatában • napközis és tanulószobai foglalkozások
• iskolai étkezés lehetőségei
• egészségügyi szűrővizsgálatok
• szabadidő szervezése
0 a tanulók szociális helyzetének javítása
• szülőkkel való együttműködés

A gyermek- és ifjúságvédelem az intézményi nevelőtestület valamennyi tagjának, de különösen az 
intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek és az osztályfőnöknek a feladata.

A tanulókat és szüleiket tanév kezdetekor írásban tájékoztatják a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök 
személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshetik fel őket.

Az intézményben a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé tesszük a gyermekvédelmi feladatolcat 
ellátó fontosabb intézmények elmét, illetve telefon számát, (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, pedagógiái 
szakszolgálat, védőnői tanácsadó, stb.).

Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége 3 fö területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 
megelőzésére, feltárására és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére.
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1.13. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
• A tan ülők érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
• A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon.
• A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
• A diákönkormányzat a tan ufói érdekképviseleten túJ részt vesz az iskolai élet -  tanórán kívüli -  

alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);

- tanufói ügyelet iskolai felelősi rendszer, 
sportélet;
túrák, kirándulások szervezése;
kulturális, szabadidős programok szervezése;
a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskola rádió, iskolai honlap).

• Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük;
a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása 
előtt az Igazgatónak ki kefl kérnie.

• Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai 
vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.

• A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki keli kérni:
az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 
elfogadása előtt,
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

- a házirend elfogadása előtt.
• A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel 

való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzat iskolai 
vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.

1.14. Pályaorientáció

Az Intézmény egyik általános célja, hogy segítse a  tanulók pályaválasztását. Ennek módja 
lehet a pályaképek megismertetése, pálya perspektívák felvázolása. A tanulók életkorának 
megfelelően átfogó képet nyújtunk a munka világáról, tanórai és tanórán kívüli keretben lehetőséget 
teremtünk arra, hogy kipróbálhassák képességeiket. Biztosítjuk, hogy elmélyedhessenek az 
érdeklődésüknek megfelelő terüleleken, megismerhessék a pályákhoz kapcsolódó életszerepeket. 
Célunk, hogy önismeretük és a társadalmi igények ismeretében váljanak képessé a megfelelő 
hivatás megválasztására, tudják, hogy életük során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.

A nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulása előtt a Pályaválasztási Tanácsadó szolgáltatását 
igénybe vesszük.

1.15. A nevelő-oktató munka ellenőrzése
A nevelő-oktató munka ellenőrzésének célja az intézmény törvényes, szakszerű, partneri igényeket 

figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása. Funkciója nem más, mint az intézmény 
működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a Pedagógiai Program alapján (normáknak, 
jogszabályoknak és a gyermeknek való megfelelés).

Külső, intézményi szintű ellenőrzés:

• ellenőrzés az OH {Oktatási Hivatal) szakértők bevonásával
* fenntartói ellenőrzés
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Belső, intézményi szintű ellenőrzés

Ellenőrzésre jogosultak: intézményvezető, tagintézmény - vezető, munkaközösség-vezetők, akit 
adott feladat ellenőrzésével az intézményvezető, tag intézmény-vezető megbíz. Az ellenőrzés t&rülete'r. 
intézményműködés és a pedagógiai munkával összefüggő tevékenységek

Az ellenőrzés módszerei:

• Folyamatos adatszolgáltatás elemzése 
o Munkafolyamatba épített ellenőrzéssel
• Tevékenység-ellenőrzéssel (funkcionális ellenőrzés)
• Beszámoltatás
• Helyszíni ellenőrzés
• Dokumentum elemzés

Az ellenőrzéseket ellenőrzési terv alapján végezzük a tanév rendjéhez kötötten, illetve a Belső Ellenőrzési 
Csoport Intézményi Ötéves Tervére épülő Intézményi Éves Terve alapján

1.16. A nevelő-oktató munka értékelése
Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épüt, vele szoros egységet alkot. Funkciója a végzett munka 
során elért eredmények számbavétele és a hiányosságokkal való szembenézés. Egyidejűleg minősíti a 
munkában résztvevő személyeket is, és feltárja a vezetés számára az intézmény erőssé gall, valamint azokat 
a hiányosságokat, amelyek a kővetkező időszak megoldásra váró feladatait jelentik.

Az intézményi munka értékelésének alapja az a szempont- és értékelési rendszer, amelyet maga a 
tantestület határozott meg akkor, amikor a célokat kijelölte. Az értékelést azok végzik; akik megbízást kaptak 
az ellenőrzésre. Az értékelés célja a vállalt feladatok teljesítésére való ösztönzés, a munkavégzés 
hatékonyságának fokozása, az egyes feladatokat végzők önbizalmának erősítése.
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2 . A Z  IS K O L A  H E LY I TA N TE R V E

Bevezetés

Nkt. 2011 évi CXC. tórvény26. §

{1)A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint 
folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges A pedagógiai programot 
nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a miniszter 
által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért 
felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben 
meghatározott, a kőtelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának 
felhasználósáról. ...

(3) Amennyiben a2 általános iskola egész napos iskolaként működik, pedagógiai programjának része 
valamely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és e törvényben 
meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási program.

(5) Az Iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő 
rendszerben vezetheti be.

A NAT-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási 
szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes 
tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a 
tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények 
teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlott időkeretet

A helyi tanterv tartalmazza:

• a választott kereUanterv megnevezését, ideértve bármely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
vagy jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv megnevezését,

• a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá 
a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 
elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 
választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát figyelembe veendő: EMMI-rendelet 
12-18 §;

• az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét,

• a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: NAT - 2012) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályait

« a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési 
módját diagnosztikus, szummativ, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorgalom 
minősítésének eh/eit,

• a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit

• a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
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2.1. A választott kerettanterv megnevezése

Iskolánk helyi tantervé az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi 
kerettantervekre épül: A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMÍ rendelet

1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,valamint a

2. sz mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára".

A választott kerettanterv tantárgyait és kőtelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

óraterv a kerettantervekhez -  1-4. évfo/yam

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6

Idegen nyelvek 2

Matematika 4 4 4 4

Erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Ének-2ene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 1.

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

Óraterv a kerettantervekhez -  5-6. évfolyam

Tantárgyak 5. évf. 6 évf. 7. évf. 8. évf.

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4

Idegen nyelvek 3 3 3 3

Matematika 4 3 3 3

Erkölcstan 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek

2 2 2 2

Természetismeret 2 2

Fi2ika 2 1

Kémia 1 2

Biológia-egészségtan 2 1
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Földrajz 1 2

Ének-zene 1 1 1 1

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret 1

Vizuális kuítúra 1 1 1 1

Informatika 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat f 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 3*11

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Helvécia- Ballószflg Általános Iskola

Tantárgy megnevezése változat

Magyar nyelv és irodalom A változat

Fizika A változat

Kém ja A változat

Biológia-egészségtan A változat

Ének-zene felső tagozat A változat

Ének-zene alsó tagozat A változat

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előirt tananyagok a tantárgyak 
számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot 
iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a 
tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.

A választott kerettanterv feletti óraszám

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és 
tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz. 
Idegen nyelvként angol vagy német nyelvet tanítjuk az alsó tagozattól kezdődően.
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2*2.1. Helvécia- Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolájában:

Kőtelező tantárgyak és /tervezett/ óraszámok

2.2. A hefyi tanterv tárgyai,tartalmai

Óraterv a kerettan tervhez - 1 -4 . évfolyam

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6

Idegen nyelvek +1 2+1

Matematika 4+1 4+1 4 4

Erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1+1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 T " 2

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Informatika 1 1

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

Óraterv a kerettan tervhez - 5-8. évfolyam

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 Í4+1

Idegen nyelvek 3 3 3 3

Matematika 4 3+1 3+1 3+1

Erkölcstan 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

2+1 2 2 2

Természetismeret 2 2+1

Fizika 2 1+0,5

Kémia 1+0,5 2

Biológia-egészségtan 2 1+0,5

Földrajz 1+0,5 2

Ének-zene 1 1 1 1

Hon- és népismeret 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1

Informatika 1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1
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Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31

Az egyes évfolyamokon felhasznált szabadon tervezhető órák:

1. évfolyam:

2. évfolyam:

3. évfolyam;

4. évfolyam:

5. évfolyam:

6. évfolyam:

7. évfolyam:

8. évfolyam:

matematikához heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

matematikához heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

informatikához heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

idegen nyelvhez heti 1 óra

informatikához heti 1 óra

idegen nyelvhez 1 óra

környezetismerethez heti 1 óra

történelemhez heti 1 óra

informatikához heti 1 óra

matematikához heti 1 óra

matematikához heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

természetismeret heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

matematikához heti 1 óra

földrajzhoz heti 0,5 óra

kémia heti 0,6 óra

matematikához heti 1 óra

magyar heti 1 óra

fizikához heti 0,5 óra

biológiához heti 0,5 óra

2.2.2. A Helvécia- Ballőszög Általános Iskola Kossuth Lajoft Általános Iskoláiéban

1-4. évfolyam

Óraterv a kerettantervhez -1-4. évfolyam

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3 évfolyam 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 n r
Idegen nyelvek +1 +1 +1 2+1
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Matematika 4 4 4 4

Erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 14-1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 4 4 Í4 4

Néptánc 1 1 1 1

Informatika +1

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

5-8 .évfolyam

Óraterv a kerettantervhez - 5-8. évfolyam

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+0,5 3+1 4+0,5

Idegen nyelvek 3 3+0,5 3 3+0,5

Matematika 4 3+1 3+1 3+1

Erkölcstan 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

2 2 2 2

Természetismeret 2 2+1

Fizika 2 1+0,5

Kémia 1+0,5 2

Biológia-egészségtan 2 1+0,5

Földrajz 1+0,5 2

Ének-zene 1 1 1 1

Hon- és népismeret 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1

Informatika +1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1

Néptánc, társas tánc 1 1 1 1

testnevelés és sport 4 4 4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Rendelkezésre álló órakeret 23 28 31 31

Az  egyes évfolyamokon felhasznált szabadon tervezhető ófák:

1  évfolyam: matematikához heti 1 óra

magyar nyelv és Irodalomhoz heti 1 óra
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matematikához heti 1 óra 

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra 

informatikához heti 1 óra 

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra 

idegen nyelvek 1 

informatikához heti 1 óra 

idegen nyelvek 1 

környezetismerethez heti 1 óra 

történelemhez heti 1 óra 

informatikához heti 1 óra 

matematikához heti 1 óra 

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra 

természetismeret heti 1 

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óm 

matematikához heti 1 óra 

földrajzhoz heti 0,5 óra 

kémia heti 0,5 óra 

matematikához heti 1 óra 

magyar heti 0,5 óra 

fizikához heti 0,5 óra 

biológiához heti 0,5 óra 

idegen nyelvek 0,5

2,2.3. A Helvécia- Ballószög Általános Iskola Wéber Ede Általános Iskolájában

Óraterv a kerettantervekhez - 1- 4. évfolyam

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3 évf. 4. évf.

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+0,5

Idegen nyelvek 2+1

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+0,5

Erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Informatika — — — . 1

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 4 4 4 4

2. évfolyam:

3. évfolyam:

4 évfolyam:

5. évfolyam:

6. évfolyam:

7. évfolyam:

8. évfolyam:
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Néptánc 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

Óraterv a kerettantervekhez -  5-8. évfolyam

Tantá igyák 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+2 4+1

Idegen nyelvek 3 3 3 3

Matematika 4+1 3+2 3+T 3+1

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

2 7. 2 2

Erkd lesfa r> 1 1 1 1

Természetismeret 2 2

Bioi ög»a-t?gé'ó7i5égtan 2 1+0,5

Fizika 2 1-10,5

Kémia 1 2

Föfdrajz 1 2

Ének-zene í 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 f 1

Dráma és tánc/Hun- és népismeret* 1(0,5+0,5)

Informatika 0,5+0,5 1 1 1

Technika, ételvitel é$ gyakorlat 1 1 1

Testnevelés és sport 4 4 4 4

Néptánc, tánc 1 1 1 f

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 7 3 3 3

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31

Az egyes évfolyamokon fclhasznáH szabadon tervezhető érák:

1. évfolyam: matematikához heti 1 éra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

2. évfolyam: matematikához heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz hoti 1 óra

3. évfolyam: matematikához heti 1 óra

magyar nyolvés irodalomhoz heti 2 óra

4. évfolyam: matematikához heti 0.5 óra

magyar nyelv ás irodalomhoz hoti 0,5 óra 

idegen nyelv heti 1 óra 

informatika. 1 óra



5. évfolyam: magyar nyelv és irodalomhoz heti 0,5 óra

informatikához heti 1 óra

matematikához heti 2 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 1 óra

magyar nyelv és irodalomhoz heti 2 óra

matematikához heti 1 óra

matematikához heti 1 óra

magyar heti 1 óra

fizikához heti 0,5 óra

biológiához heti 0,5 óra

6. évfolyam:

7. évfolyam:

3. évfolyam:

2.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés. A csoportbontást a magyar 
nyelv és irodalom, matematika, technika, informatika tantárgynál és az idegen nyeh/ oktatásánál 
alkalmazzuk a szaktanár által kialakított racionális elvek mentén. (Technikai feltételek, kompetencia területek 
fejlesztése, eredményes továbbtanulás céljából.)

Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának megfelelő 
képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív lehetőségekhez mérten.

2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével 
választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, és más 
felszereléseket

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tan könyvrendelés 
és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.

Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyvek térítésmentes 
igénybevételének biztosítását.

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok (csak) olyan nyomtatott taneszközöket {tankönyv, 
munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a művelődési és közoktatási 
miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl egyéb eszközökre is szükség 
van.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kőtelező tanulói taneszközöket a 
szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján,

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői 
értekezleten (1.osztály), bizonyítvánnyal együtt) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 
a szülők kötelessége.

A taneszközök kiválasztásánál a szaktanárok a következő szempontokat veszik figyelembe:

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 
tanéven keresztül használhatóak.
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A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: 0) taneszköz használatát csak nagyon 
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.

Az iskola arra törekszik, hogy az előírt költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több 
nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskola számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

A tanulást segítő korszerű taneszközök beszerzését mindenkor az iskola gazdasági helyzetét figyelembe 
véve, tervszerű ütemezéssel végezzük A helyi tantervek megvalósulását elősegítő, a taneszköz jegyzékben 
meghatározott szemléltetőeszközöket és mindazokat a feltételeket biztosítjuk, amelyek a Kerettanterv, 
valamint a helyi tanterv elvégzéséhez nélkülözhetetlenek, a tananyag feldolgozásához, képességek 
fejlesztéséhez mindenképpen Indokoltak.

2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

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

• Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai

• tanulás tevékenységeibe.

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

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

A 3-4, évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

• Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 
teljesítményeJvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.

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

• Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a 
barátságban, a csoportban.

• A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők 
figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatását

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

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának, folytatása.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

• Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
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• Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 
magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.

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

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

A 7-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

• A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata -  a változó és 
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben -  a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, bővítése.

• Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.

• Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.

2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának .módja, a tanulók fizikai 
állapotának mérése

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, 
fenntartható céíkitüzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad á 
rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is,

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat 
megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó 
idegi és fizikai terhelést

Célunk:

• Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, ejsajátíttatni 
az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.

• Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit

• A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető 
tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a 
társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges 
önbizalom, a céltudatosság stb.

• A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.

• Az alsó tagozaton a küzdősport alapú testnevelés és a tantervi testnevelés csoportbontása 
évfolyamra vonatkozóan valósul meg homogén csoportalkotás formájában (képesség- és 
készségalapú csoportszervezés).

A tanulók fizikai állapotának mérése

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az egészség, 
az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az egészséges testsúly, 
az állóképesség és az izomerő.

A vonatkozó jogszabáfyok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra írják elő. 
A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése 
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a 
rendszeres fizikai aktivitás is.
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A 20/2012. (VJII.31) EMMJ rendelet módosítása nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi 
mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit.

2.7. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a 
tevékenységek által elért eredményekről.

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel 
az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az ellenőrzés 
eredményeinek elemzését jelenti.

Az ellenőrzés módszerei:

• Megfigyelés

• írásos kikérdezés (kérdőív)

• Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)

• Tanulók által készített produktumok vizsgálata

• Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)

• Dokumentumok elemzése

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért 
sikerek, eredmények megerősítése.

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:
• ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;

• számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;

• jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki.

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 
(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.

A jutalmazás formái

Egyéni jutalmazási fonnák -  Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
• szaktanári,

• osztályfőnöki,

• igazgatói,

• nevelőtestületi.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 
bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, emlékjelvénnyel, illetve 
pénzbeli díjakkal jutalmazhatók Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, 
jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.

2.7.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai fölkészüléshez elbírt 
feladatok meghatározásának elvei és korlátái

• Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése. 
Minden tanuló számára a legoptimálisabb -  életkori szintjének és aktuális szükségletének megfelelő 
-tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.

• A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.
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• A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni érdeklődés 
és az egyéni képességek kibontakoztatása

• Az őnművelési igény felkeltése, az önműveíés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, 
képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.

• A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő 
megszilárdítása, kiegészítése, bővítése,

• A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb képességüekkel 
való differenciált foglalkozás.

• A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

• Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó szerepének, 
hasznosságának felismertetése.

• Önképzésre nevelés.

• Önálló gyűjtőmunka végzése,

• Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.

• Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.

• A tantárgyakhoz kötöciő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról a 
másikra.

2.7.2. Az írásbeli beszámoltatás formái

A2 ellenőrzést - értékelést a pedagógiai folyamat szerves részének tekintjük, ezért ugyanazokat az elveket 
érvényesítjük, mint a nevelés - oktatás folyamatának más területein.

Valamely osztáfyfokra történő belépéskor, továbblépéskor, tanárváltáskor az előzetes ismeretek 
szintjének megállapítására, helyzetmérésre -  feladat meghatározó jelleggel - diagnosztikus méréseket 
végzünk. Ezeket nem osztályozzuk, a teljesítményeket pontszámokban és százalékokban kifejezve 
értékeljük.

A tanulási folyamat követésére időben rendszeresen, tervszerűen elosztott gyakorisággal végezzük 
a fejlesztő, formatív méréseket.{rőpdolgozat, szóbeli és írásbeli egyéni feletek, osztályfeleltetés, kísérlet 
megfigyelés, gyűjtőmunka, kiselőadás)

Értékelésünk, minősítésünk alapja a normaorientált szummatív értékelés, melynek lényege, hogy az 
adott populációban minden tanuló talál önmaga számára megoldható feladatokat, (alapkövetelmények, 
törzsanyag, SNI tanulók követelményei)

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk Az 5. 
évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő dolgozat anyagát magyar 
nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik évfolyamon tanító szaktanárok együttesen állítják össze. A 
szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton érdemjegy formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük 
a félévi, év végi osztályzat kialakításánál.

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb terhelése 
érdekében maximum napi 2 db témazáró dolgozatot Iratunk.

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10-20 percesek, 
bármelyik tanítási órán írathatók.

2.7.3. Oktatási eredményvlzsgólatok

• „Bemenetkor" az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 
meghatározása, szükség esetén fejlesztöpedagógus segítségével.
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• „Átmenetkor" a 4 és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon mérik az 
alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika).

• Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.

2.7.4. A tanufók teljesítményének értékelése

A tantárgyi követelményeket a helyi tan terv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni a tanuló 
általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.

A vonatkozó jogszabáfyi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második évfolyam első 
félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás eszköze A 
későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév közben érdemjegyekkel, 
félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, efégtelen) történik.

Az értékelés szemléleti alapja

Folyamatosan rendszeresen összevetjük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a fejlődésük iránt támasztott 
követelményekkel. Az ellenőrzés nem szorítkozik csupán az ismeretek és készségek értékelésére, 
folyamatosan értékeljük tanulóink képességeinek, magatartásának, egész személyiségének fejlődését, nem 
csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és előrehaladást értékeljük.

Az értékelés akkor jó ha

• folyamatos: megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerű
• sokoldalú: méri az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a tudást meghatározza 

a további feladatokat
» változatos: vizsgálja a neveltségi szintet, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat alkalmazza a 

metakommunikációs jelzéseket 
■ kiszámítható

Intézményünkben a tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle méréseken elért eredmény. A 
követelmények jelentik a tanulás értékelésében a viszonyítási alapot. A követelmények azt á 
teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely anyagrész vagy tantárgy tanulása után várunk el a tanulóktól, 
érdemjegyet csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására adunk, amelyekre a követeimények 
vonatkoznak. Az írásbeli számonkérés mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szóbeli feleteknek. A 
teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munkájába folyamatosan 
beépül, de az értékelés és az írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól függően változhat.

A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái

szóbeli felelet

témazáró dolgozatok

felmérő dolgozatok

önálló fogalmazás írása

feladatlap kitöltése

rövid írásbeli felelet, szódolgozat

másolás

gyakorlatok bemutatása

gyakorlati feladatok megoldása

tollbamondás

projekt feladat megoldása

prezentáció
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Rendje:

A felmérő és témazáró dolgozat egy-egy nagyobb tananyagegység lezárását szolgálja, összefoglalás, 
rendszerezés előzi meg; a megírás idejét be kell jelenteni a tanulónak. A tanév eleji diagnosztikus mérés 
eredménye %-osan kerül az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe.

Korlátái:

A tantárgyi érdemjegyek nem születhetnek csak írásbeli számonkérésből.
Az írásbeli beszámoltatások és a szóbeli feleletek arányára ügyelni kell.
A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknél a szóbeliség dominál.
A tanítási napon egy tanulócsoportban nem lehet kettőnél több felmérést, témazáró 

dolgozatot íratni., a témazárók írását előre be kell jelenteni
Az írásbeli beszámolókat (dolgozatok, felmérések, stb.) legkésőbb két hét elteltével 

értékelve vissza kell adni a tanulónak.
Az osztály teljesítményét szóban értékeljük.

Az írásbeli beszámoltatások szerepe, súlya a tanuló tudásának értékelésében

■ Az alapozó tantárgyak éves tervezése előtt a diagnosztikus méréseket minden évfolyamon el kell 
végezni. A diagnosztikus mérések alapján képet kapunk a tanulók tudásáról, az adott időszakban a 
képességeikről. Ez alapján lehet meghatározni a további feladatokat.
■ A fe’mérő és témazáró dolgozat alapján lehet összehasonlítást végezni, további feladatokat 
meghatározni.
■ Az írásbeli felelet tollbamondás, stb. témakörön belül alkalmazható, kisebb egységek begyakorlása 
után.
■ A tantárgy jellegéből fakadóan a munkaközösségek illetve a pedagógus dönt arról, hogy az írásbeli 
vagy a szóbeli számonkérés eredménye kapjon^e elsőbbséget
• A félévi és év végi tantárgyi osztályzat eldöntésénél a témazáró dolgozatoknak és a felméréseknek 
meghatározó szerepe van.

Az értékelés (érdemjegyszerzés) gyakorisápa:

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy- vagy kétórás tantárgyakból félévenként 
minimum 3, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta legalább 1 érdemjegy 
alapján értékelhető a tanuló.

A tanulói teljesítmények értékelésének alapelvei:

■ Legyen személyre szóló, motiváló.
■ Objektív, érvényes és megbízható.
• Az értékelési rendszer legyen sokoldalú, az értékelő alkalmazzon változatos értékelési formákat.
■ Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének.
■ Az értékelési rendszer és a követelményrendszer a pedagógiai program részeként nyilvános.
■ Az értékelés szakmai és pedagógiai kifogástalanságáért a szaktanár felel.

Az értékeléshez a követelményrendszer

■ kidolgozott;
■ megismerhető, nyilvános.

Az értékelés és a tanuló viszonya

■ a tanuló személyiségfejlesztését szolgálja;
■ mintát ad az önértékeléshez, mások értékeléséhez;
■ alakítja a közösség munkáját;

A tanuló részvétele az értékelésben:

Részt vehet: tanuló, 
csoport, 
osztály.
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Céí: Az önértékelés és mások reális értékelési képességeinek kialakítása.

Az értékelési képesség kialakítását segítő, szofqáió kritériumok:

■ a tanuló (csoport) ismerje meg a tantárgyi, magatartási követelményeket,
■ tudja az értékelendő teljesítmény kívánatos minőségi jellemzőit;
■ az értékelést egyeztetett szempontok alapján végezze;
■ az önértékelés, mások értékelésének gyakoroltatása.

Mire Irányul az értékelés?

Tantárgyi teljesítményekre

• Kerettanterv tantárgyi helyi tantervek követelményei 
Speciális képességekre

■ viselkedés;
■ kommunikációs kultúra;
■ együttműködő képesség,
• érdeklődés;
• rendezettség;
■ eszközhasználat;
■ felelősség vállalása, viselése,
• kreativitás - feladatvégzö képesség 

Az értékelést végzi:

■ pedagógus;
■ tanuló;
■ közösség;
■ munkaközösség-vezető;
■ vizsgabizottság;
■ nevelőtestület

Az értékelés, mérés formái:

Szóbeli, írásbeli felelet

Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél többször 
ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében törekedni kell arra, 
hogy minden tanuló legalább egyszer feleljen szóban a következő elméleti tantárgyaknál:

• magyar nyelv és irodalom;
• idegen nyelv;
• társadalmi ismeretek, történelem, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyaknál 

egy-egy témakörön belül.
• A kevés óraszámú tantárgyak esetében félévente.
• Ének-zene, rajz és vizuális kultúra, informatika , tantárgyaknál félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva.
• A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

Diagnosztizáló mérés

• a csoportbontásoknál
•  alapkészségek mérésénél 4 ,6  és 3. évfolyamon;
• év elején ismétlési tervhez
• DIFER mérés (1. osztály)

Formatív értékelés

• minden elméleti tantárgynál alkalmazzuk;
■ érdemjeggyel nem értékeljük;
■ ezeket a formatív méréseket a tanítási folyamatnak a tananyagot összefoglaló
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szakaszában alkalmazzuk, amikor az ismerethiányok korrekciójára a szummatrv 
mérések előtt lehetőség van. Iskolánkban három ilyen kötött mérési időszak lehetséges: 
az év eleji, a félévi és az év végi összefoglalások és felmérések során.

Szummatív -  összegző értékelés

• helyi tantárgyi programokban meghatározott témaegység lezárásakor;
■ száma, ideje munkaközösség által meghatározott;
■ az egyes érdemjegyekben meghatározott tudásszint előre meghatározott
■ A módozat kiválasztását döntően befolyásolja, hogy milyen típusú tananyagot kérünk 

számon.
• Az elégséges osztályzatnak megfelelő százalékhatárhoz kell megállapítani a minimum- 

követelményekhez igazodó feladatok számát.
• A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény (pontS2ám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 
végezzük:

Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézmény

Teljesítmény Érdemjegy

0-35% Elégtelen (I)

36-50% Elégséges (2)

51-75% Közepes(3)

76-39% Jó (4)

90-100% Jeles (5)

A fenti átváltási arányoktól a szaktanár indokolt ese 

Feketeerdői Általános Iskola tagintéz

tben eltérhet

mény

tben eltérhet

Teljesítmény Érdemjegy

0-34% Elégtelen (I)

35-54% Elégséges (2)

55-74% Közepes (3)

75-94% Jó (4)

95-100% Jeles (5)

A fenti átváltási arányoktól a szaktanár indokolt ese 

Wéber Ede Általános Iskola tagintézmény-egység

Teljesitmény Érdemjegy

0-51% Elégtelen (I)

52-64% Elégséges (2)

65-80% Közepes (3)

81-90% Jó (4)

91-100% Jeles (5)
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A fenti átváltási arányoktól a szaktanár indokolt esetben eltérhet

A folyamatos mérés a tanítási-tanulási folyamat diagnózisához járul hozzá, amennyiben az 
elengedhetetlenül fontos alapismeretekre összpontosít (pl. nyelvtanulásban a szókincs).

A teljesítményértékelés kritériumai

Szóbeli felelet: pontos, konkrét kérdés vagy feladat-meghatározás

■ pedagógus, társak figyelmesen hallgatják, jegyzik;
• biztosítjuk az adekvát segítségadást

Témazáró dolgozat, szummatív mérés:

" előzetesen be kell jelenteni;
■ egy nap maximum kettőt;
■ száma, ideje előre tervezett;
■ megfogalmazása egyértelmű;
■ a feladat elvégzésére adott idő éppen elegendő a megoldásra;
■ csak olyan feladattípust alkalmazunk, melynek megoldásában a tanulók gyakorlatot 

szereztek

Intézményünkben az értékelés osztályzattal és szöveggel történik.

Az Erkölcstan és Hit és erkölcstan értékelése a tantárgy félévkor szöveges formában, tanév végén 
osztályzattal történik.

2.7.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól amásodik évfolyam félévéig

Kiválóan teljesített /  Kiválóan megfelelt

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye és a 
tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések meglátására, 
alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani

Jól teljesített /  Jól megfelelt

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé bizonytalan. 
Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az 
összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.

Megfelelően teljesített /  Megfelelt

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során 
többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések meglátására 
csak segítséggel képes.

Felzárkóztatásra S2oru!

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is csak 
sok segítséggel képes Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem 
ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.

2.7.3. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai

Jeles

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
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Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a 
megoldáshoz.

Jó

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.

Közepes

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt 
Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.

Elégséges

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz feltétlenül 
szükséges.
Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.

Elégtelen

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.

2.8. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek formája 
bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:
• tanulmányi munka

• sportteljesítmények

• közösségi munka

• kulturális és közéleti tevékenység

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:

Az Iskolában elismerésként a kővetkező írásos dicséretek adhatók:

• szaktanári,

• osztályfőnöki,

• igazgatói,

• nevelőtestületi.
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Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 
bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a legkiemelkedőbb -  
megyei, országos eredményekkel rendelkező -  tanufók oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

Közösségi munkáért a DóK is javasolhat tanulókat az elismerésre.

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesftménye (tanulmányi és kulturális versenyek 
győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), 
jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.

Csoportos jutalmazási formák;

• jutalomkiréndulás,

• kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz).
■

A magatartás, szorgalom értekeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési 
szempontok a következők:

Példás

• A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja 

« Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan.

• A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez.

• Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít.

• Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és 
segítőkész.

• Fegyelmező intézkedés nem volt ellene.

Jó

• A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani.

• A közösségben a rábízott feladatokat ellátja.

• Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő.

• Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető.

Változó

• A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen.

• A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt

• Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen.

• Fegyelmi fokozata; legfeljebb igazgatói figyelmeztetés.

Rossz

• A házirendet nagyon hiányosan tartja be.

• A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.

• A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja.

• Társaival szemben durva, goromba.

• Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító.

• Fegyelmi fokozata: igazgatói intés.
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A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A 
szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási eredménnyel; 
hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas.

Példás

• Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és rendben, 
maximálisan felkészül.

• Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon.

• Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti.

Jó

• A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de tőbbletfeladatokat nem végez.

• Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat.

• Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik 

Változó

• Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten.

• Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat.

• Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható.

• Gyakran szétszórt, figyelmetlen.

Hanyag

• Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el.

• Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja.

• Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi.

2.9. A tanulók továbbhaladása

2.9.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz 
szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneteli 
követelményeket valamennyi tantárgyból.

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha:

• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

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

• egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,

• ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,

• magántanuló volt.

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata 
alapján javítóvizsgát tehet kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata.

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felek meg.

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a megismételt 
évről kap.

61



A tan ufó az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyam ismétlés re, ha a tanulmányi 
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy a szülő 
írásban ezt kéri.

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem utasítható 
évfolyam ismétlés re azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

2.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos 
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja iskolai 
sikerességüket.

Iskolánk -  többek között -  az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében:

• kulcskompetenciák fejlesztését,

• az oktatásban hasznáft információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális 
tananyagok felhasználásának elősegítését,

• méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,

• a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,

• tapasztalat^ élményszerzésen alapuló tanulást,

• a differenciáló módszerek alkalmazását,

• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanufók integrált 
nevelését,

• a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,

• környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,

• egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,

• hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,

• a tanulói aktivitás növeiésévt a tanítási órákon,

• a tanulási attitűd pozitív átformálását,

• a továbbtanulás támogatását,

• személyiségfejlesztést és közösségépítést,

• a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,

• partnerközpontú nevelést.

• A művészeti nevelés terén iskolánk együttműködik a Líra Alapfokú Művészeti Iskolával zene 
oktatása céljából.

2.11. Lmerzsolódás elkerülését elősegítő feladatok

2011. évi CXC. törvény Beiktatta: 2014. évi CV. törvény 1. § (6). Hatályos: 2015.1. 1-töl.

19, § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati Intézmények és fenntartóik, valamint a 
pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások segítik.

h)77a le morzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jef2ö- és pedagógiái 
támogató rendszer működtetése.
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41. §(1)181 A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a 
továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat 
vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési 
program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat 
szolgáltatni.
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3. LE G IT IM Á C IÓ S  Z Á R A D É K

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A
módosítások bevezetése év .............................................. hónap A.  napjától történik felmenő
rendszerben. A bevezetésben nem érintett évfolyamokon a nevelő-oktató munka a . . .  év
.....A^/s.^vrr^.4^.0................. hónap _-/b napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik az alábbi
táblázatban foglaltak szerint:

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 
intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés 
Információs Rendszerének elektronikus felületén.
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3.2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

A pedagógiai programot/módosltósát az Intézmény diákönkormányzatad?.'!.... év . í9 ^ u & ,!7  hó 
napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok.

Kelt: ....k f Ú .  év hónap d l./nap

diákönkormányzat képviselője

A pedagógiai programot/módosJtásáí a szülői szervezet {közösségf t / . í . .  év hó napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) véleményezési 
jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

K M t & f f l f iB & j , ......> } .? .;  év hónap Síi. nap

.od.-KfcsL ..../
szülői szervezet (közösség) képviselője

A
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3.3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásóról szóló záradék

A pedagógiai programot/módosltását az intézmény nevelőtestületed!?.'év hó napján
tartott értekezletén ejfogadta

Kelt íh.Q! !  . év .j y .í & . hónap nap

0
hitelesítő nevelőtestületi tag

A pedagógiai programot jóváhagyom 

Kelt: ..... óv í . k ^ . f i ó n a p n a p
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3.4. Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat

Jelen pedagógiai programot a nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése 
értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések

..................................................... (fejezet és címmegjelölések)

vonatkozásában a (z)..........................................................................{fenntartó hivatalos megnevezése) mint
az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre 
jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.

Kelt- év hónap.....nap

fenntartó képviselője
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4 . FÜ G G ELÉK

Erdei iskola
Erdei iskola a 100/2012. évi Kormányrendelet 7 § (1) bekezdés értelmében.

Helyi tanterve:

5. vagy 6. évfolyam

Több műveltségi területet érintő helyi adottságokra épített tanterv

Természetismeret 

Történelem 

Hon és népismeret 

Matematika

Művészetek -  Rajz, Vizuális kultúra, ének-zene.

Könyvtárhasználat 

Testnevelés és sport 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Osztályfőnöki

Az erdei iskola feladatai a tantervi követelményeknek megfelelően 

Környezeti nevelés:

Az élő természetes környezet megismerése tevékenységek kapcsán, melyben cél a tanulók 
környezettudatos magatartásának pozitív irányú alakítása.

Testi és leíki egészség:

Az egészséges életmód érvényesítésével felszínre kerül a helyes táplálkozás, a tisztálkodás, a napirend 
helyes kialakítása, a mozgás, a sport, és a szellemi tevékenységek tréningje.

Hon és népismeret:

A tanulók alaposabban megismerik a közvetlen környezet élő szokásait, hagyományait és azt a földrajzi tájat 
ahol élnek.

Kommunikációs kultúra:

Viszonylag zárt közösségben a tanulók egymás közötti kapcsolata szorosabbá válhat, és ezáltal jobban 
figyelhetnek a társaikra, egymás gondjaira.

Alkalom adódik véleményüket, kívánságaikat megfelelő módon előadni, és közölni.

Tanulás:

Valamennyi értelmi képesség fejlesztése a különböző tevékenységekben, melynek célja az egész 
személyiség kibontakozása

Eredményes vizsgálati módszerek, technikák elsajátítása, gyakoroltatása.

Előzmény:
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Az iskolákban elsajátított ismeretek megfigyelése és vizsgálódási módok, technikák.

Környezeti nevelés és egészségnevelési célok megjelölése:
• Célunk, hogy diákjaink érezzék fontos szerepüket a helyi környezetvédelemben.
• Ismerjék meg a veszélyforrásokat: a víz, a levegő, a talaj szennyezettségének okait, 

következményeit.
• Mit tehetünk a megelőzés érdekében? Hogyan óvják, védjék lakóhelyük még meglévő értékeit?
• Madárvédelem szervezése, folyamatos munka előkészítése.
• Vegyék észre a h i bákat, tegyen e k javaslatot azok meg szü ntetésére

Óraszám: 30 óra vagy 18 óra

15 óra iskolai órakeret terhére 9 óra iskola órakeret terhére

15 óra a szabadidőből 9 óra a szabadidőből

Az erdei iskola célja:

A természet jellemzőinek vizsgálata, értékeinek feltárása.

Növénytani, ♦aJajtani, rovartani vizsgálatok, terepgyakorlatok, megfigyelések, összehasonlítások végzése. 
Környezetbarát szokások kialakítása, környezetkárosító anyagok kimutatása

A tanulók felelősségtudatának fejlesztése: érezzék, hogy fontos szerepük van a helyi környezetvédelemben. 
Ismerjék fel a veszélyforrásokat a víz, levegő, a talaj szennyezettség okait, következményeit

Mit tehetnek a megelőzés érdekében? Hogyan óvják, védjék lakóhelyüket még meglévő értékeit

Közvetlen tapasztalás a természetes környezetből.

A tanuló törekedjen az iskolában szerzett ismereteinek gyakorlati alkalmazására, valamint az új ismeretek 
befogadására.

Új ismereteit törekedjen önállóan feldolgozni, és ez áltat minél kevesebb tanári segítséget igényelni 

Kiselőadásokra, beszámolókra próbáljon önállóan felkészülni, és azokat előadni.

Csoportmunkában mindig legyen aktív és segítőkész.

Minden helyzetben kulturált viselkedésre törekedjen

Kiemelt közős követelmények:

Környezeti nevelés:

Az élő természetes környezet megismerése tevékenységek kapcsán, melyben cél a tanulók 
környezettudatos magatartásának pozitív irányú alakítása.

Testi és lelki egészség:

Az egészséges életmód érvényesítésével felszínre kerül a helyes táplálkozás, a tisztálkodás, a napirend 
helyes kialakítása, a mozgás, a sport, és a szellemi tevékenységek tréningje.

Hon- és népismeret:

A tanulók alaposabban megismerik a közvetlen környezet élő szokásait, hagyományait és azt a földrajzi tájat 
ahol élnek.

Kommunikációs kultúra:
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Viszonylag zárt közösségben a tanulók egymásközi kapcsolata szorosabbá válhat, és ez áltat jobban 
figyelhetnek társaikra, egymás gondjaira.

Alkalom adódik véleményüket, kívánságaikat megfelelő módon előadni, és közölni.

Tanulás:

Valamennyi értelmi képesség fejlesztése a különböző tevékenységekben, melyek célja az egész 
személyiség kibontakozása.

Eredményes vizsgálati módszerek, technikák elsajátíttatása, gyakoroltatása.

Eíőzmény:

Az iskolában elsajátított ismeretek, megfigyelési és vizsgálódási módok, technikák.

Időtartam:

A program 3-5 napra tervezett.

időpont

május vagy szeptember

Az időpont megválasztása és a tartalom hossza a fenntartóval történő egyeztetéstől függ.

Speciális szervezési teendők, feladatok:

Pályázati lehetőségek feltárása, kihasználása.
' A programfelelős feíadata a tevékenységek koordinálása.
- A program megismertetése a szülőkkel különböző fórumokon, pl.: szülői értekezleteken, szülői 

munkaközösségben és a vezetőség tagjaival.
A napirend betartása.
Természetismeret tantárgy terepmunkáin és mérésein 6-8 fős csoportokat célszerű szervezni

- A kőtelező program mellett szabadidő, szabadprogram biztosítása.
A szaktanár döntési joga a képességeken alapuló differenciálás létrehozása különböző szervezési 
formákban.

Értékelés:

E szervezési formában a tanulók értékelése folyamatos. Előre elkészített táblázaton folyamatosan vezetjük 
az elért eredményeiket. A szóbeli értékelés a jellemző. Kiselőadások értékelése kiemelt hangsúlyt kap, csak 
úgy mint az önállóan elkészített tanulói munkák is.

Feltételek:

Az anyagiak előteremtése fenntartó hozzájárulása
A terület kiválasztásának lényeges jegyei: természetes környezet, a gyermekek elhelyezése 
épületben I mivel laborvizsgálatok, manuális tevékenységek tervezettek, ezért megfelelő terem is 
szükséges i,

- Szaktanárok biztosítása
Vizsgálati eszközök, laborfelszerelés, szakkőnyvek, lexikonok, kartonok, stb

A helyi erdei iskola tantervi felépítése 

Óraszám: napi 5 óra

3 nap esetén 15 óra 

5 nap esetén 25 óra
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3 nap 5 nap

1. A terep életközösségeinek megismerése 3 óra 3 óra

II. Komplex vizsgálatok / víz és talajtani f 3 óra 7 óra

III. A történelmi múlt. / szokások, hagyományok i 3 óra 3 óra

IV. A természet ábrázolása. / rajzok, felvétele i 3 óra 3 óra

V. Terepgyakorlat az erdőben, tóparton, réten 3 óra 4 óra

Cél:

Ismerje meg a tanuló a tágabb lakóhelyet természeti-, gazdasági-, és kulturális szempontból. 

A tanult ismeretek kapcsán ismerje fel a valóságot.

Követelmény:

Tapasztaladról és megfigyeléseiről készítsen jegyzeteket.

Összegyűjtött anyagból készítsen albumot, kiállítási anyagot.

Előzmény:

Biológiai ismeretek 

Tartalom:

Ismeretek bővítése az életközösségek vonatkozásában.

Idetartozó témák megbeszélése./ egészségügyi, technológiai stb./

Esti programok önálló összeállítása.

Reggeli tornák beépítése a programba 

Mérések, anyaggyűjtések.

Népdalok esti megszólaltatása.

Rajzok készítése.

Értékelés:

Szóbeli értékelés a pozitívumok kiemelésével.

Kapcsolódási pontok:

Biológia -  Hazai tájak életközösségei 
Földrajz -  Természetföldrajzi ismeretek 
Könyvtárhasználat

J. Az adott terület életközösségei.

Cél:

A természet egységének felismerése.

Élményként dolgozza fel a természet szépségeit, csodáit.

Ismerje fel a természet összefüggéseit

Törekedjen az életközösségek fajgazdagságának megismerésére.

Tudjon szakkönyveket használni.
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Követelmény;

Felvételek készítése az életközösségek életéből.

Környezeti tényezők vizsgálata.

Jellemezze a rét és az erdő fajősszetételét.

Végezzen csoportosítást a felkutatott növény és állatfajok alapján

A természet értékeinek rajzos kivitelezése

II. Komplex vizsgálatok a megismert életközösségekben.

Cél:

Életközösségek éfö és élettelen környezeti tényezőinek vizsgálata az ott élő növényfajok függvényében. 

Követelmény:

Ismerjék fel az élőlény és környezete közötti összefüggést.

Talajtípusok / homok, réti , erdei / felismerése egyszerű kőzettani vizsgálatok alapján.

Szennyezettség felismerése levegő és vízvizsgálat alapján.

Tudjanak ví2-, és levegő hőmérsékletet mérni.

Előzmény:

Természetismeret / az élettelen természet alapismeretei 4 oJ 

Természetismeret / kőzettani vizsgálatok 5. osztály /

Tartalom:

Talajvizsgálatok

VIzvizsgálatok

Értékelés:

Tapasztalat és mért eredmények értékelése és összehasonlítása.

Jegyzetfüzetek esztétikus vezetésére törekvés. /  rajzók, táblázatok, grafikonok/

Feltételek.

Kémcsövek, kémcsöfogók, kémcsőállvány, petricsészék, főzőpoharak, univerzális indikátorpapír, cellux, 
körcímke, nagyítók, mikroszkópok, hőmérők, borszeszégők, vegyszerek:

Glicerin, kálium -permanganát, sósav, denaturált szesz.

NI. A táj történelmi múltjának megismerése

Cél: Az adott terület múltjának feldolgozása, szerepének megismerése a táj életében.

Követelmény: Ismerje az élet és a természet értékeit, és becsülje meg 

Tudjon a megszerzett ismeretekről vázlatos összeállítást készíteni.(rajz, kép)

Tartalom: A területen található népi szerszámok, foglalkozások megismerése. A népi foglalkozások közül 
ismerkedés a korongozás és a szövés elsajátítható technikáival.

Értékelés: A gyűjtött anyagból és az önálló alkotásokból kiállítás rendezése. Az udvari élet felelevenítése.

IV. Az életközösségek valóságos ábrázolása

Cél: Szerezzen közvetlen tapasztalatot a természetes környezet élővilágából.

A valóság esztétikumának befogadása, és átélése.

Az esztétikai minőségre nyitott magatartás
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Követelmény;

Több fázisos rajz készítése a növények fejlődésének alakulásáról. Technikai eszközök (fényképezőgép, 
videó, stb.) használata jártasság szintjén.

Tartalom:

A természet valósághű ábrázolása választható technikai megoldással fotó, videó, tofl, rajz 

Értékelés:

Kiállítás rendezése, a témák és a megoldások értékelése.

Feltételek:

Akvarell, festék, tempera, filctoll, film, fényképezőgép, videokamera 

ökológiai játékok:

Csoportalakító ismerkedési játékok

Érzékelésfejfesztő játékok 

Kreativitást fejlesztő játékok 

Ismeretbővítő játékok 

Memorizáló játékok 

Körjátékok

V. Terepgyakorlat az adott területen 

Cél:

A különböző növénytársulások természeti értékeinek felismerése

Az ökológiai tényezők módosító szerepének megismerése az őshonos társulásokban.

Követelmény:

Vegye észre környezetében az élőlény testfelépítése, élete és környezete közötti összefüggéseket, 
kölcsönhatásokat. Az itt élő növényfajok rendszerezése lényeges jegyek alapján. Tudatosodjon a 
természetes életközösség védelme, mely a földi élet függvénye

Tartalom:

A vizsgált terület kialakulásának környezeti tényezői.

Az erdő alakulásának környezeti tényezői.

Az erdő szintjei.

Fajfelismerési, rendszertani gyakorlatok.

Értékelés:

A terület metszetrajzának bemutatása /  növénytársulás bejelölése /

Morfológiai rajzok / levél, fakéreg stb./

Felvételek a társulások életéből.

Feltételek:

Növényismeret / a hazai növényvédelem kis határozója/

Növény- és állathatározó könyvek, jegyzetfüzet, kartonok, fényképezőgép, fefvevő, stb 

A záró programra kiállítás rendezése.
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Jegyzőkönyvi kivonat

a 2017, január 30-án megtartott alkalmazotti ülésének jegyzőkönyvéből

Téma: A Helvécia- Ballószög Általános Iskola Pedagógiai Programjának megvitatása, elfogadása 

Helyszín: 6035. Ballószög, Kossuth L  u. 4-6.

Időpont: 2017. január 30-án 

Jelenlévők: (Mellékelt jelenléti ív.)

Határozatképesség megállapítása:

A jelenlévők száma alapján az alkalmazotti ülés határozatképes.

A szavazás eredményének dokumentálása:

Szavazók száma: 25 fő

Az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása mellett szavazók száma: 25 fő 

Az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása ellen szavazók száma: 0 fő 

Tartózkodó szavazók száma: 0 fő 

Határozat:

A Helvécia-BaJlószögÁltalános Kossuth Lajos Általános Iskolájának alkalmazotti ülése a 

Pedagógiai Programot egyhangúlag elfogadta.

Aláírások:

Jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő

Ballószög, 2017. január 30.



Jelenléti ív

a Helvécia-Bailószög Általános iskola Kossuth Lajos Általános iskolája 2017. január 30-én tartott
alkalmazotti üléséről
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Jegyzőkönyvi kivonat

a 2017. január 31-én megtartott Diákönkormányzatí gyűlés jegyzőkönyvéről

Téma: A Hefvécia-Balfószög Általános Iskola Pedagógiai Programjának megvitatása.

Helyszín: 6035. Ba Iiós2ög, Kossuth L u. 4-6.

időpont: 2017. január 31.

A Helvécía-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolájának Diákönkormányzatába 
osztályonként delegált diákképviselők megismerték a Helvécía-Ballószög Általános Iskola pedagógiai 
programját és véleményezési jogukkal élve azt elfogadhatónak tartják, azzal egyetértenek.

DÖK tag DÖK vezető

DÖK-ot segítő pedagógus



Jelenléti ív

Hefvécla-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Áltafános Iskola 2017* január 30. 15 óra 

Diákönkormányzatának ülése.

Borsik Boglárka 

Vágó Színtia 

Lesi Panna 

Boros Botond 

Fekete Erika 

Pandúr Zsuzsa 

Tóth Zita

Madi Zsolt Rómeó
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Jegyzőkönyvi kivonat

a 2017. január 31-én megtartott Szülő Szervezet ülésének jegyzőkönyvéből

Téma: A Helvécia- Ballószög Általános Iskola Pedagógiai Programjának megvitatása, elfogadása 

Helyszín: 6035. Ballószög, Kossuth L. u. 4-6.

Időpont: 2017. január 31.

Jelenlévők: (Mellékelt jelenléti ív.)

Határozatképesség megállapítása:

A jelenlévők S2áma alapján a Szülői Szervezet határozatképes.

A szavazás eredményének dokumentálása:

Szavazók száma: 16 fő

Az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása mellett szavazók száma: 16 fő 

Az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása ellen szavazók $2áma: 0 fő 

Tartózkodó szavazók száma: 0 fő 

Határozat:

A Hefvéda-Baflószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolájának Szülői Szervezete a 

Pedagógiai Programot egyhangúlag elfogadta.

Aláírások:

jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő

Szülői Szervezet elnöke

Ballószög, 2017. január 31.



Jelenléti ív

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola 2017. január 31-én 1630

Szülői Szervezetének ülése.

Kissné Kovács Nóra 

BaloghnéTurú Márta 

Papp Ildikó

Csendesné Kránicz Andrea 

Gáspárné Kulcsár Sarolta 

Szabóné Huszárik Natasa 

Deákné Magyar Annamária 

Tóthné Szalontar Anikó 

Kasztl Mária 

Kolozsiné Czírják Edit 

Farkas Mariann 

Szőcs Erika 

Maczák Éva 

Bartáné Sugár Szilvia 

Domokosné Bartus Dóra 

Tovajné Bakos Erika
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