PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
om 030051

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi
előírások

3

A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének
ütemezése

4

Iskolánkról

6

NEVELÉSI PROGRAM

7

I. Pedagógiai alapelveink – iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása

7

II. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 10
III. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

13

IV. Iskolai egészségnevelési program

15

V. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

16

VI. Iskolai környezeti nevelési program

18

VII. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

19

VIII. Személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását
szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák

20

IX. Pedagógusok intézményi feladatai

27

X. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai

31

XI. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendje

34

XII. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok, a szülő,
a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

38

XIII. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai

46

XIV. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

49

HELYI TANTERV

51

I. Választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező
(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv)

51

II. Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

56
1

III. A nevelő munka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszere

57

IV. Tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának
ellenőrzése és értékelése

64

V. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

71

VI. Tanulók fizikai állapotának mérése

72

HELYI TANTERV MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI
NYELVŰ PROGRAM

79

NEVELÉSI PROGRAM

79

I. Küldetésnyilatkozat

79

II. A két tanítási nyelvű oktatás tárgyi, személyi feltételei

79

III. A magyar angol két tanítási nyelvű oktatás alapelvei, céljai

81

IV. A célok érdekében megvalósítandó feladatok, eszközök, eljárások

82

V. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

83

VI. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése

84

HELYI TANTERV

84

I. A tantárgyak rendszere, követelmények

84

II. Alkalmazható tankönyvek, jegyzetek

85

III. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok elvei, korlátai

86

IV. Tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése

86

V. Két tanítási nyelvű programban használható taneszközök jegyzéke

87

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával
kapcsolatos egyéb intézkedések

90

A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok

92

2

BEVEZETŐ
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi
előírások
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
Kormány rendelet, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv;
 a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet, valamint az annak mellékleteként kiadott kerettantervek
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet
 a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveiről szóló 4/2103. (I.11.) EMMI
rendelet
 a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló 32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelet


2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

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

ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk a város egyik legrégebbi iskolája.
Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban
kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak
megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek
cselekvő együttélésének gyakoroltatására.
A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe
tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat
megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól
eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül
megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók
felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó
képességű gyermekek fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett,
az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt nem
változott a bennük munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő
székesfehérvári polgároknak!
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NEVELÉSI PROGRAM
I. Pedagógiai alapelveink,
iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanító
pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai
alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

-

Ennek keretében:
a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban,
az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 tanuló és tanuló,
 tanuló és nevelő,
 szülő és nevelő,
 nevelő és nevelő között.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,
- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására,
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szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek
megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

3. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk
érdeklődő polgárai,
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és
közművelődési intézményekkel,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók
számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres
integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi
beilleszkedés követelményeinek.
5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus,
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
- művelt,
- kötelességtudó,
- érdeklődő, nyitott,
- kreatív, alkotó,
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására,
- gyakorlatias,
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
- van elképzelése a jövőjét illetően,
- becsüli a tudást,
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni
szóban és írásban,
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
 a természet, a környezet értékeit,
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 más népek értékeit, hagyományait,
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

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

Közvetlen módszerek
- Követelés.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

2. Magatartási modellek
- Elbeszélés.
bemutatása, közvetítése. - Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3. Tudatosítás
(meggyőződés
kialakítása).

- Magyarázat, beszélgetés.
- A tanulók önálló elemző
munkája.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.
- A nevelő részvétele a
tanulói közösség
tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták
kiemelése a közösségi
életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha:
 az 5. évfolyamos tanulóink 70%-a megőrzi a 4. osztályos tanulmányi eredményét,
 iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencvenöt százaléka a nyolcadik évfolyam
végén minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények
teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az
iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek,
 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás
követelményeknek a későbbiekben megfeleljen,
9

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.
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III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI FELADATOK

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas
kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása
a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek
gyakoroltatása.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
11

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és
az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti
igény kialakítása.

12

IV. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismeretekkel
- a táplálkozás,
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
- a családi és kortárskapcsolatok,
- a környezet védelme,
- az aktív életmód, a sport,
- a személyes higiénia,
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
- a szexuális fejlődés
területén.
2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák,
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás a napköziben
foglalkozásokon,
- az iskolai sportkör foglalkozásai,
- tömegsport foglalkozások,
- úszásoktatás,
-

és

a

tanulószobai

korcsolyaoktatás

b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés,
tánc és mozgás tantárgyak tananyagai
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó témanap szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
- évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában;
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános
szűrővizsgálaton kell részt venniük.
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V. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják a leggyakrabban
következményeit;

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

előforduló

sérülések

élettani

hátterét,

várható

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében
-

az iskola kapcsolatot épít ki Vöröskereszttel

-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;

-

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

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:
-

elsajátítását

elsősorban

a

következő

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
TANTÁRGY
biológia
kémia

-

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
14

fizika
testnevelés
-

-

savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó témanap szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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VI. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő
szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival
kapcsolatosan.

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia,
földrajz tantárgyak tananyagai
b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó témanap
szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;

-

részvétel az udvari munkákban

-

téli madáretetés

-

minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a
településen;

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában, ÖKO pont gyűjtő akció
d) az erdei iskolai program
e) zöld jeles napokról való megemlékezés
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VII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek
életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell
az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek – a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm
– önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a
közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni,
a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett
munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése,
hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet,
ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak,
azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges
magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának
kialakítása, ápolása.
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VIII. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ
TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS
SZERVEZETI FORMÁK

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn
is tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók
tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás,
vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez
és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes
szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és
csoportos munkájára támaszkodnak.
Az egységes alapokra épülő differenciálás:
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak
megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása,
szabályozása és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell
figyelemmel lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.

-

A tanulásszervezés
kibontakoztatása.

meghatározó

szempontja

a

tanulók

aktivitásának
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-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.

-

Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.

-

Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe
állítani.

-

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

-

Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában.

-

A tanítási tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását.

-

Különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb, tanítási órán
kívüli tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek
 Az alapítóhoz kapcsolódó hagyományok:
- minden ötödik évben nagyobb rendezvénysorozattal emlékezünk az iskola
fennállásáról és alapítójáról, gróf Klebelsberg Kunóról .
Az alapító emlékére:
- öregdiák találkozókat és/vagy,
- kiállításokat és/vagy,
- szakmai tanácskozásokat és
- gálaműsort szervezünk.
 A névadóhoz, II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó hagyományaink:
- intézményünk zászlójában és logójában a liliom emlékeztet a névadóra.
A sálat/nyakkendőt a tanévnyitó ünnepélyen adjuk át első osztályosainknak.
- Évente megemlékezünk születésének évfordulójáról.
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A megemlékezés részét képezi a
- matematikai,
- helyesírási,
- szövegértési
- néprajzi
- angol nyelvi,
- labdarúgóverseny, melyeket városi és megyei szinten szervezünk.
Iskolai szinten:
- bemutatóórákat,
- nyílt napot,
- Rákóczi – vetélkedőt és versenyeket szervezünk.
A névadó tiszteletére 5 évenként "Rákóczi - napok" címmel a fentieknél gazdagabb
programmal tartunk rendezvénysorozatot.
b) Ünnepélyeink:
- Tanévnyitó ünnepély
- Október 23-a, az 1956-os forradalom emléknapja
- Március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja
- Ballagási ünnepély ( tanév utolsó tanítási napján )
- Tanévzáró ünnepély
c) Rendezvények, megemlékezések
 Pedagógiai jellegűek:
- Házi tanulmányi versenyek
- Madarak, fák napja
- Föld napja
- Víz világnapja
- a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)
- a holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)
- Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
- tanulmányi kirándulások
- Őszi, tavaszi erdei iskola
 Kulturális jellegűek:
- Zenei világnap
- Aradi vértanúk emléke
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- Mikulás
- Karácsonyi műsor és vásár
- Néptáncbemutatók
- Magyar kultúra napja
- Bálint-nap
- Farsangi bál
- Költészet napja
- Anyák napja
- Gyermeknap
- Hazafiság iskolája /KEMPP-Pákozd/ programjai
 Sport jellegűek:
- sportnap
- "Rákóczi - kupa" kispályás labdarúgótorna (városi )
 Szabadidő jellegűek:
- nyári táborok
- téli sítábor
- hétvégi természetismereti túrák
- külföldi tanulmányutak.
A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és oktatási intézményekről.
Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők
hozzájárulásával szervezhetők.
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi
utazáshoz, - melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és egyéb rendezvényaz igazgató engedélye szükséges.
d) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai,
ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési
díjakat az iskola által meghatározott módon kell befizetni.
e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk.
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók
részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és
matematika tantárgyakból.
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 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt.
 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a elsősorban azok a tanulók vesznek részt,
- akiknek az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi,
- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
f) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a
tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8.
osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus
segíti.
g) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden
tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az
iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
h) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör,
hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki
nem az iskola dolgozója.
i) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán
kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
j) Témanapok. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése,
a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témanapokat)
szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó
foglalkozás vagy több iskolai órán át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során –
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása
történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló
közös, sokféle tevékenységre építve.
Iskolánkban évente ismétlődnek a következő témakörök:
 épített környezetünk
 egészségnap
 Határtalanul témanap
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 természeti környezet.
A témanapokon a feldolgozásra kerülő ismereteket a
munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg.

nevelők

szakmai

k) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
l) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik
a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei
iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik,
illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai
foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket
a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
m) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják
a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár
– önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
n) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák,
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos
rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon
a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
o) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
p) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
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q) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az
iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
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IX. PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI
A feladatok megfogalmazása általános, a konkrét személyre szóló feladatokat a pedagógus
munkaköri leírása tartalmazza.
1.

A pedagógusok alapvető feladatai
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai
munkaközösségek munkájában.
- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

2.

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).
- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon
- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.
- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók
körében.
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3.

A tehetséges tanulók gondozása
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók,
pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben.
- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

4.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók körében.

5.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).
- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

6.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.
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-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

7.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
- A munkaköri kötelességek teljesítése.
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

8.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

9.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.
- Továbbképzéseken való részvétel.
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban,
kiadványokban.

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása
- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
- Az iskolai alapítvány működésének segítése.
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.
11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
12. Aktív részvétel a tantestület életében
- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.
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Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

13. Az iskola képviselete
- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről,
eredményeiről a helyi médiában.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel.
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.
14. A vezetői feladatok ellátása
- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés
a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.
- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).
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X. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK
FELADATAI
A feladatok megfogalmazása általános, a konkrét személyre szóló feladatokat az
osztályfőnök munkaköri leírása tartalmazza.
1. Az osztályfőnök feladatai
-

-

-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.
Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.
A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.
Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.
Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.
Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.
Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát,
és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós
betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
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Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.
Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat
az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a
jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el.
A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.
Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet).
Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.
Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.
Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.

2. Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
3. Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Tanév eleji 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 az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.
- Az osztály diákközösségének vezetői.
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
30

-

Tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

4. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
 Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelése
a tanév végén
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XI. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük
- a sajátos nevelési igényű;
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
- a kiemelten tehetséges;
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók egyéni fejlesztését.
1. Sajátos nevelési igényű tanulók
- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve alapján szervezzük meg.
- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével a
szakértői véleményben meghatározottak szerint, az egyéni fejlesztési terveknek
megfelelően egészségügyi- és pedagógiai célú habilitációs-és rehabilitációs
foglalkozásokon vesznek részt.
- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
 felmentések, könnyítések figyelembevétele
 képességfejlesztő játékok, eszközök,
 számítógépek fejlesztő programokkal.
2. Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink:
 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is általános nevelési célkitűzéseink
megvalósítására törekszünk
 Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének,
önállóságának, érzelmi életének fejlődését.
 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi
feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai
szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől.
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 A habiltációs tevékenységünket teammunkában kialakított és szervezett folyamatban
valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus és a tanulót oktató
pedagógusok vesznek részt.
 Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az iskolai
programba, így a napi oktató, nevelő munkába beágyazottan valósulnak meg, a
szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus
közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint.
 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas
szervezeti kereteket alakítunk ki. A meghosszabított beszámolás, szóbeli/írásbeli
beszámolás lehetőségét és a megfelelő eszközhasználatot pedagógusaink biztosítják.
 Munkánk során arra törekszünk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelése kapcsán fejlesszük tanulóink empátiáját, toleranciáját, befogadó szemléletét.
 Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását.
 Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik esetében
az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására.
3. A habilitáció általános célja:
 a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása
 A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek
fejlesztése
 Amennyiben speciális segédeszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a
használat tanítása
4. A habilitáció fő területei:
 az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése
 figyelmi funkciók fejlesztése
 a motoros készségek fejlesztése
 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs
eszköz használatával
 a szociális készségek fejlesztése
 a kognitív készségek fejlesztése
 az önellátás készségeinek fejlesztése
A habilitáció részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált bánásmóddal
és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.
Terápiás hatású foglalkozásaink, szolgáltatásaink:
 egészségügyi- és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs foglalkozások
 úszás
 gyógytorna
 logopédia
 kutyás terápia
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5. A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánkra vonatkozó eljárás rendje:
 Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az
integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási
szabályainkról.
 Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak
feltárására, a járási szakértői bizottság, majd a megyei szakértői bizottság
bevonásával közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában.
 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált oktatásban, nevelésben abban az esetben
vehet részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, s ezt a
szakvélemény megállapítja.
 Helyhiány esetén elsőbbséget élveznek az iskola már beírt tanulói. A helyhiányt az
igazgató saját jogkörében írásban 8 napon belül jelzi a szakértői és rehabilitációs
bizottság felé.
 A tanulók osztályokba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű
tanulók elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett tanulók irányszáma 1-5 fő.
 Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt tanuló a feltételek biztosítása után
sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi
tanulókkal való együttnevelést ismételt szakértői vizsgálatát kérjük.
6. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, járási szakértői bizottsággal és
gyermekjóléti szolgálattal,
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
- egyéni foglalkozások;
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
- iskolai sportkör, szakkörök;
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
- a tanulók szociális helyzetének javítása (támogatási lehetőségek ismertetése)
- a szülőkkel való együttműködés;
- családlátogatások;
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról
- napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások.
7. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
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egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés;
iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális
stb.);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

8. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, járási szakértői bizottsággal és
gyermekjóléti szolgálattal,
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
- egyéni foglalkozások;
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
- iskolai sportkör, szakkörök;
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
- a tanulók szociális helyzetének javítása (támogatási lehetőségek ismertetése)
- a szülőkkel való együttműködés;
- családlátogatások;
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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XII. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK –
A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI

Az iskola közösségeinek együttműködése
1. A vezetőség és a nevelőtestület együttműködése
Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezetőhelyetteseken kívül a középvezetőkből áll.
A középvezetők az egyes munkaközösségek munkáját irányítják, tervezik, szervezik,
ellenőrzik, értékelik.
A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol a közvetlen vezetőjének,
kiemelkedő jelentőségű ügyekben az intézményvezetőnek.
A vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek.
Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt
szükségesnek látja.
Az intézményvezetőség tagjai:
- az igazgató,
- az igazgatóhelyettesek,
- a tagiskola vezetője
- a szakmai munkaközösségek vezetői,
- az intézmény közalkalmazottainak választott képviselői (KT elnök, szakszervezeti titkár)
- a tanulók pedagógus képviselője.
A vezetők és középvezetők a vezetőségi értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek
működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, a problémákról, valamint
azok megoldási módjairól.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
- a vezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni
az igazgatóság, az iskolavezetőség felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval, az iskola
vezetőségével.
2. A vezetők kapcsolattartási rendje
Az intézmény vezetője és helyetteseinek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket.
A vezetőség a munkatervben rögzített vezetőségi értekezleteket tart, melyekről írásban
emlékeztető készül. Rendkívüli vezetőségi értekezletet az intézményvezető az általános
munkaidőn belül bármikor összehívhat.
3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és választott
közösségi képviselők segítségével- az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak
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különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a
legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, email-es
levelezés.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra,
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési,
egyetértési, véleményezési jogkörrel rendelkező közösségek képviselőjét meg kell hívni,
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető hívja össze, amikor a jogszabály
ezt előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor
Az alkalmazotti közösség értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni.
4. A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
- iskolán kívüli továbbképzések,
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
5. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje
5.1. Az osztályközösségek és tanulócsoportok
Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma jogszabályban
meghatározott. Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt a felelős igazgatóhelyettes, az alsó tagozatos és osztályfőnöki
munkaközösségek vezetőinek javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az
osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az
osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni.
Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon,
melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám ( idegen nyelv,
idegen nyelven tanított tantárgyak, technika, számítástechnika stb.). A tanulócsoportok
bontását a jogszabály, a tantárgy sajátos jellege vagy a tanrend szervezése indokolhatja.
5.2. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
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- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
5.4. A diákközgyűlés (iskolagyűlés)
Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A
diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit,
javaslatait.
A diákközgyűlés az igazgató illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze.
Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola
tanulói, vagy a diákok döntése alapján a tanulók küldöttei vesznek részt.
A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákok képviselői beszámolnak az előző
közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről.
A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákok és az iskola vezetőihez, kérhetik
gondjaik, problémáik megoldását.
A diákok kérdéseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia.
Rendkívüli közgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola
igazgatója kezdeményezi.
A közgyűlések közötti időben a tanulók rendszeres tájékoztatása:
- osztályfőnöki órákon,
- faliújságon,
- iskolarádión keresztül történik.
5.5. A diákönkormányzat szervezete
A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha
megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. 3. évfolyamtól minden
osztályközösség 2 fővel képviselteti magát az iskolai diákönkormányzatában. Ők alkotják a
diákok legfontosabb érdekképviseleti szervezetét (DÖK).
5.6. A diákönkormányzat jogai
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben:
- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor,
- a házirend módosításakor és elfogadásakor,
- a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor.
A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
- saját működésére,
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- a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
- egy tanítás nélküli munkanap programjára,
- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
- vezetőinek megbízására.
5.7. A diákönkormányzat működési feltételei
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat
zavartalan működésének feltételeit.
A DÖK az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és házirend szabályai
szerint térítésmentesen veheti igénybe.
5.8. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti aki, - a
diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat az DÖK képviseletében.
A diákönkormányzatot képviselő pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az intézmény
vezetőjével, képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi a nevelőtestületi és az
iskolai értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.
A tanulók egyéni gondjaikkal és kérdéseikkel közvetlenül is felkereshetik az igazgatót.
6. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje
6.1. A szülői szervezetek és szülői testület
A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük
teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet /Szülői Munkaközösség:
SZM/ dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről.
Az intézményben működik Szülői Munkaközösség, melyet a tanulók szüleinek több mint
50%-a választott meg, ezért a testület jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében,
illetve az intézmény egészét érintő ügyekben.
6.2. A szülői közösségekkel való kapcsolattartás
Az osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart.
A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek
vezető vagy a választott elnök juttatja az intézmény vezetőségéhez.
Az SZM-et az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként
legalább 2 alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és
feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.
A SZM elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel.
6.3. A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje
Az intézmény -a közoktatási törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során rendszeres
szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos vagy egyéni. A szülők
csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a
fogadóórákon történik.
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Szülői értekezletek rendje:
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben
rögzített időpontú szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői
értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői
szervezet képviselője a gyermekközösségben felvetődő problémák megoldására.
A szülői fogadóórák rendje:
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a
szülők számára, melyek időpontját a munkaterv rögzíti. A tanulmányaiban jelentősen
visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a
szülő (gondviselő) a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke
pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal.
6.4. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje
Intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos tájékoztató
(ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit a gyermekük magatartásáról,
szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.
Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő és aktuális eseményeiről.
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos
bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanulók tájékoztató füzetében is feltüntetni, azt
dátummal és kézjeggyel ellátni.
A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján kell
bejegyezni.
Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek
azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket.
Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanuló előmeneteléről,
magatartásáról és szorgalmáról.
6.5. Egyéb tájékoztatási formák
Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes,
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.
Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében
7. Az intézményi tanács
SZMSZ VI. számú melléklete tartalmazza működési rendjét
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8. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli
intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatójának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával a Székesfehérvári Tankerületi Központtal
- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával
- A Pedagógiai Oktatási Központtal
- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel
- A helyi művelődési intézményekkel, sportszervezetekkel, civil szervezetekkel
- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványával
Levent Scools /Ciprus/ testvériskolával
Szacsvay Imre /Nagyvárad/ testvériskolával
Két Tanítási Nyelvű Iskolák Egyesületével
Két tanítási nyelvű iskolákkal: Zöld Liget /Velence/, Comenius /Székesfehérvár/,
Városligeti iskola, Karinthy iskola /Budapest/
Challenge / A diák utaztatóval/
M-Prospect Nyelviskolával
Katonai Emlékparkkal /KEMPP-Pákozd/
Pákozd-Sukorói Arborétummal, erdei iskolával
Hubertus Erdei Iskola /Ajka/
Tappancs és Tudorka kiadóval
ÖKO iskolák hálozatával
Gaja Egyesülettel
Depóniával
Állatmenhely, Állatkórház
VADEX
Vízügyi Igazgatóság
Vörösmarty Színház
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Szent István Király Múzeum
Tankönykiadókkal, idegen nyelvű könyvkiadókkal
TÁMOP 3.1.7. referencia intézményekkel
A „Jó gyakorlatokat” átvevő intézményekkel
Önfejlesztő Iskolák Egyesületével
Oktatási Hivatal Bázisiskola címet elnyert intézményekkel
Ereasmus+ pályázat keretében külföldi intézményekkel, kollégákkal
Helyi vállalkozókkal, cégekkel, vállalatokkal /Colorama képkeretező, Papírgaléria,
Vadászkürt panzió, Hotel Magyar Király/
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy a kijelölt
igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető a felelős. Az egyes intézményekkel,
szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
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3. Testvériskolai kapcsolatok:
2004 óta ápolunk testvériskolai kapcsolatot a Levent Scools /Észak-Ciprus/ iskolával. A
kapcsolat célja egymás kultúrájának, országának, hagyományainak megismerése az
angol nyelv gyakorlása által.
Formája: Évente váltva iskolai fesztiválon/gálán részvétel.
Fenntartó által biztosítva: utaztatás repülőtérre évente 2 alkalom, felnőttek szállásának
finanszírozása Székesfehérváron 2 évente maximum 8 fő/8 éjszaka, belföldi autóbuszos
kirándulás finanszírozása 2 évente 2 alkalom.
2013 óta ápolunk testvériskolai kapcsolatot a Szacsvay Imre Általános Iskolával
/Nagyvárad/. A kapcsolat célja egymás kultúrájának, országának, hagyományainak
megismerése.
Formája: Évente iskolai fesztiválon/gálán részvétel, vetélkedőkön részvétel.
Fenntartó által biztosítva: utaztatás Nagyváradra maximum évente 2 alkalom, felnőttek
szállásának finanszírozása Székesfehérváron maximum évente 2 alkalom 6 fő/4 éjszaka.
4. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot
tart fenn az Iskolaorvosi szolgálattal és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatát.
5. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. A munkakapcsolat
felügyeletéért az igazgató a felelős.
Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján
térítésmentesen használhatják az alábbi szervezetek:
DÖK
SZM
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa
Pedagógus Szakszervezet
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XIII. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 osztályozó vizsga (51. és 64.§.),
 különbözeti vizsga (64.§.)
 pótló vizsga (64.§. 6.bek.),
 javítóvizsga (64.§.).
Az osztályozó vizsga rendje /20/2012 EMMI rendelet alapján/
51.§ (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának
kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a
kétszázötven tanítási órát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét
akkor tagadhatja 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 évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az
első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye
érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
64. § (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy
adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási
év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
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64.§ (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja.
64.§ (6) Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a
válaszadást befejezné.
64.§ (7) Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távolmarad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei,
illetve a szaktanárok állapítják meg.
8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI

Etika
Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI*

GYAKORLATI

Vizuális kultúra
Életvitel és
gyakorlat

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI

Tánc
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
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Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelvek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Történelem

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

Hon- és népismeret

SZÓBELI

Vizuális kultúra

SZÓBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI

GYAKORLATI

Informatika

ÍRÁSBELI

Technika, életvitel
és gyakorlat

ÍRÁSBELI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI
GYAKORLATI

Tánc
*két tanítási nyelvű programban
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XIV. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS
ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek fejlettsége elérését tanúsító óvodai igazolást
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
4. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
5. A 1-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított - különbözeti vizsgát kell tennie idegen nyelvből és
azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján nem
tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a különbözeti vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
A két tanítási nyelvű programra jelentkező tanuló sikertelen különbözeti vizsga esetén az
általános tantervű osztályban folytathatja tanulmányait.
6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója
dönt.
7.Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
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sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.
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[Ide írhatja a szöveget]

HELYI TANTERV
I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,
AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ
(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK
ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek
közül az alábbi tantervre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint
2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
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 előírt 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 használjuk fel.
2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e
tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Természetismeret
Magyar nyelv és irodalom

Hány órával lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
1óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
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4. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

Matematika
Természetismeret
Informatika
Matematika
Vizuális kultúra
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Kémia
Matematika
Technika, életvitel
Történelem

0,5 óra
0,5 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra

3. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és
népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
4. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat”
illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene A változat
Magyar nyelv és irodalom A változat
Matematika B változat
Biológia A változat
Fizika B változat
Kémia B változat
Ének-zene A változat

A központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két
évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb
feladatunk a
- a tananyagok évfolyamonkénti bontása,
- az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret meghatározására,
- a továbbhaladáshoz szükséges kulcsfogalmak meghatározása volt.
5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják.
6. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti
bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők
szakmai munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség –
a szaktanárok feladata.
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Óraterv 1–4. évfolyam /általános tantervű/
Tantárgyak
1. évf. 2. évf. 3. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7,5
7,5
6+1
Angol
Matematika
4,5
4,5
4,5
Etika
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1,5
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
Életvitel és gyakorlat
1
1
1
Testnevelés és sport
5
5
5
Tánc és mozgás
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
3
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25
Felhasznált órák
25
25
25

4. évf.
6+1
2*
4,5
1
1,5
2
2
1
5
1
3
27
27

Óraterv 5–8. évfolyam /általános tantervű/
Tantárgyak
5. évf. 6. évf. 7. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
3+1
Angol
3*
3*
3*
Matematika
4
3+1
3+1
Etika
1
1
1

8. évf.
4
3*
3+1
1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Honismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Tánc és mozgás
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Felhasznált órák

2
2

1
1
1
1*
1*
5
1
1
2
28
28

2
2

2

2,5

1

2
1,5
2
1
1

1
2
1
2
1

1+1
1*
1*
5
1
1
3
28
28

1
1*
1*
5
1
0,5
3
31
31

1
1*
1*
5
1
0,5
3
31
31

* csoportbontás
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Óraterv 1–4. évfolyam /két tanítási nyelvű/
Tantárgyak
1. évf. 2. évf. 3. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7
7
6
Angol
2+3*
2+3*
2+3*
Matematika
4
4
4
Etika
1
1
1
Környezetismeret
1*
1*
1+1*
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
Életvitel és gyakorlat
1
1
1
Testnevelés és sport
5
5
5
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
3
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25
Két tan.ny. órákra
felhasználható
4
4
4
Összes óra
29
29
29
Felhasznált óra
28
28
28
* csoportbontás

4. évf.
6
2+3*
4
1
1+1*
2
2
1
5
3
27
4
31
28

két tanítási nyelvű órák
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Óraterv 5–8. évfolyam /két tanítási nyelvű/
Tantárgyak
5. évf.
6. évf. 7. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
3
Angol
3+1+1*
3+2*
3+2*
Matematika
4
3
3
Etika
1
1
1
Történelem és államp. ism.
2*
2*
2*
Természetismeret
2*
2*
Fizika
2
Kémia
1
Biológia-egészségtan
2
Földrajz
1+1*
Ének-zene
1
1
1
Honismeret
1
Vizuális kultúra
1
1
1
Informatika
1*
1*
1*
Technika, életvitel és gyakorlat
1*
1*
1*
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Célnyelvi civilizáció
1*
1*
1*
Szabadon tervezhető órakeret
2
3
3
Rendelkezésre álló órakeret
28
28
31
Két tan.ny. órákra
felhasználható
4
4
4
Összes óra
32
32
35
Felhasznált óra
30
28
32
* csoportbontás

8. évf.
4
3+2*
3
1
2*
1
2
1
2*
1
1
1*
1*
5
1
1*
3
31
4
35
32

két tanítási nyelvű órák
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II. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
A két tanítási nyelvű programban a tananyag feldolgozásához szükségesek a
következő tantárgyakhoz angol nyelven írott jegyzetek:
ének, környezetismeret, természetismeret, történelem, földrajz, célnyelvi
civilizáció, angol. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges
kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák
meg az iskola helyi tanterve alapján.
3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk. A taneszközök
beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz
használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító
esetben vezetünk be.
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III. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI
ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
A
nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési
rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka
eredményességének, hatékonyságának folyamatos
biztosítását, valamint az
iskolával kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a
nevelők) iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja.
Ellenőrzés, mérés
1. Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső
szabályzataiban (elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban és a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést
vizsgálja.
2. Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a
szervezeti és működési szabályzat és az évente összeállított iskolai munkaterv
határozza meg.
3. A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:
a) pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösségvezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok,
valamint külső szakértők ,
b) tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szakértők.
4. A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:
a) A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
-

A tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására.

-

A szülőkkel való kapcsolattartásra.

-

A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen
fontos ellenőrzési területek:
 A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája.
 A tanítási óra felépítése és szervezése.
 A tanítási órán alkalmazott módszerek.
 A tanulók ellenőrzése, értékelése.
 A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán.
 Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése.
 A felzárkóztatás és a tehetséggondozás.
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 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az
ezeken való részvételre.
 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására.
 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására.
b) A tanulók iskolai munkáján belül:
 A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira.
 A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményre.
 Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre.
 A tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére.
5. A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi
tanterve, illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki
munkatervek alapján.
6. Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott
méréseket kell elvégezni az előírt időközönként:
a) A pedagógusok körében
 Az iskolai klíma vizsgálata. (Ötévente, az igazgatói megbízás lejárta előtti
tanévben) Felelős: igazgató.
 SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek
feltárása. (Ötévente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanévben)
Felelős: igazgató.
b) A szülők körében
A szülői elégedettség mérése:
 Kérdőíves módszerrel, kiválasztott osztályban.
Felelős: osztályfőnökök
c) A tanulók körében
A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések:
 Szociometriai vizsgálat szükség esetén.
Felelős: osztályfőnök
 Tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel (kiválasztott évfolyamokon).
Felelős: osztályfőnökök.
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A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések:
 Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását
követően a követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell
végezni. Felelős: osztálytanítók, szaktanárok.
 Fizikai állapot mérése
 Évente végzünk az alapkészségekre irányuló méréseket a tanulók
továbbhaladása szempontjából fontos periódusok végén.

tantárgy neve/évfolyam
matematika
nyelvtan
helyesírás
írás
hangos olvasás
szövegértés
angol
környezetismeret
célnyelvi mérés OKÉV
angol OKÉV
matematika OKÉV
szövegértés OKÉV

2.
x

4. félév

x
x
x
x

4.
x
x
x

5.

6.

8. félév

x
x

x
x

8.

x
x
x két t.ny. x két t. ny.
x két t.ny.
x két t. ny.
x
x
x

x két t. ny.
x
x
x

Felelősök: a szakmai munkaközösségek vezetői.
Értékelés
1. Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt
adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka
és annak eredményei mennyiben felelnek
meg az iskola pedagógiai
programjában megfogalmazott célkitűzéseknek.
2. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a
nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat,
hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a
nevelő és oktató munka fejlesztésére.
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3. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre
terjed ki:
 az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére,
 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére,
 a tanulói közösségek (osztályközösségek)
fejlődésének értékelésére,
 a tanulók
személyiségfejlődésére,
magatartására és viselkedésére.

tevékenységének,

tanulmányi munkájára,

4. Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója félévkor, a tanév végén,
valamint az igazgatói megbízatás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők
véleményének figyelembevételével – átfogóan értékeli.
A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:
 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám,
tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás
adatai).
 A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (tárgyi feltételek:
épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai anyagok).
 A tanítási-tanulási folyamat eredményessége
(tanulmányi átlageredmények, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
területei és eredményei, bukások száma, versenyeredmények, a
továbbtanulás alakulása).
 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő
tevékenység eredményessége
(a diákönkormányzat és az
osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek, magatartási és
viselkedési rendellenességek,
gyermekés
ifjúságvédelem,
veszélyeztetett tanulók).
 A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek,
programés tantervfejlesztés,
továbbképzések,
személyes
példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása).
 Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok,
részvétel a helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák
visszajelzése, az iskola és a tantestület hírneve).
5.

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét,
osztályfőnökök minden tanév végén írásban értékelik.

fejlődését

az
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A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai:
 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúklányok aránya új tanulók, távozók).
 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok
kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka)
 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók
eredményei).
 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra
(szociometria, a közösség rétegződés. Neveltségi szint (magatartás, társas
viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók)
 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és
rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel).
 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői
értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az
iskolával).
Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
 Milyen változások történtek?
 Milyen új problémák jelentkeztek?
 Milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az
osztályfőnökök folyamatosan szóban értékelik.

5. A Rákóczi-díj
A Rákóczi-díj háromfokozatú kitüntetés, az intézmény által a munkatársaknak
adományozható erkölcsi elismerés.
Fokozatai:
I.
oklevél (tanévente 5 db)
II.
plakett (tanévente 2 db)
III.
Rákóczi-gyűrű, illetve kitűző ezüstből (tanévente1db)
Díjazható az a pedagógus, aki
 példamutató szakmai és / vagy irányítói munkát végez eredményesen.
 munkaköri feladatait hiánytalanul, megbízhatóan és határidőre teljesíti.
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 közvetlen vezetője, kollégái tevékenységét elismerik.
 kreativitás és vállalkozói kedv, megújító, fejlesztő mentalitás jellemzi.
 erkölcsi igényességével, magatartásával is elfogadható és követendő mintául
szolgál kollégáknak, szülőknek, tanítványoknak egyaránt.
 példamutatóan ápolja az intézmény hagyományait.
 hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.
 a tanulók körében tett iskolán kívüli tevékenységek színvonalas szervezését,
lebonyolítását, (pl. kirándulás, túrázás, színházlátogatás, műsorszervezés,
sporttevékenység szervezése, verseny stb.) kiválóan elvégzi.
 a tanulók tehetséggondozásában, a különböző szintű versenyek szervezésében,
lebonyolításában részt vesz.
 a hátrányos helyzetű tanulók gondozását, elfogadását, elfogadtatását,
kiemelkedően és eredményesen teszi.
A díj odaítélése fokozatonként
I.
fokozat
Oklevél
 legalább hároméves folyamatos munkaviszony az intézményben
 abban a tanévben legalább egy területen kiemelkedő teljesítmény (pl.
ünnepi műsor színvonalas bemutatása, a tanulók versenyeztetése,
kiemelkedő tanulmányi vagy sportteljesítmény, szakmai dokumentumok
kidolgozása stb.)
II.
fokozat
Plakett
 legalább ötéves folyamatos munkaviszony az intézményben
 több éven keresztül (3-4) több területen végzett színvonalas teljesítmény
(pl. osztályfőnöki tevékenység, versenyszervezés és lebonyolítás, iskolai
szintű programok színvonalas szervezése és lebonyolítása, szakkörök sikeres
vezetése stb.)
III.
fokozat
Ezüstgyűrű, ill. kitűző
 legalább tízéves folyamatos munkaviszony az intézményben
 több éven keresztül (4 - 5) több területen végzett színvonalas teljesítmény
 Lásd a díjazhatóság kritériumainak felsorolt kitételeit.
A plakett és az emlékgyűrű, ill. kitűző ugyanazon személynek ismételten nem
adományozható.
A díj odaítélésének módja:
A díjra javaslatot tehet a szülői munkaközösség, a kollégák, a tanulók a
diákönkormányzat által írásban megfelelő indoklással.
 A munkaközösség-vezetők, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat
képviselője a díj fokozataira indoklással leadják javaslataikat.
Határidő: május közepe
Felelősök: munkaközösség-vezetők
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 A vezetőség a beérkezett és kellően indokolt javaslatok közül kiválasztja a
díjazottakat.
Határidő: május vége
Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettesek
 Az oklevél, plakett és gyűrű/kitűző elkészítésének ideje
Határidő: június közepe (a tanév utolsó tanítási napja)
Felelős: igazgató
A díj átadása
A Rákóczi-díj, mint erkölcsi elismerés fokozatainak átadása a tanévzáró ünnepélyen a
tantestület, a tanulók és a szülők jelenlétében történik.
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IV. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

I. Tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. Ennek érdekében
egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül félévente minden tanulónak legalább
egyszer kell felelnie szóban, illetve
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente,
valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe
veszik
azt
is,
hogy
a
tanulói
teljesítmény
hogyan
változott
– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden
tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden
tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon
félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel
értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a
következő lehet:
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
64

[Ide írhatja a szöveget]

 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal minősítjük.
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanuló osztályzatát az év során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év
közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak lehetőleg egy érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti
az tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök
havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény
0-33 %:
34-50 %:
51-75 %:
76-90 %:
91-100 %:

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

A tanév végi értékelésnél a tanuló egész évi teljesítményét vesszük figyelembe.
Az osztályzat megállapításánál a témazáró dolgozatok eredményeit súlyozottan
számítjuk be.
II. A tanulók magatartásának értékelése
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon
a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat
használjuk.
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A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az
osztályfőnök osztályzattal minősíti, és ezt a tájékoztató füzetbe, illetve a
bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
Félévkor számmal, év végén betűvel kell az érdemjegyet a tájékoztató füzetbe és a
bizonyítványba bejegyezni.
 Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
1. Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait teljesíti;
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
- tisztelettudó;
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan,
előzékenyen, segítőkészen viselkedik;
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
- nincs írásbeli figyelmeztetése vagy intője;
2. Jó (4) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen
viselkedik;
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat
teljesíti;
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre,
biztatásra vesz részt;
- nincs írásbeli intője.
3. Változó (3) az a tanuló, aki.
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül
viselkedik;
- feladatait nem minden esetben teljesíti;
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- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan,
durva;
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott;
- osztályfőnöki intője van.
4. Rossz (2) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul,
durván viselkedik;
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást
akadályozza;
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
- több szaktanári figyelmeztetést, intőt kapott, illetve van
osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.

III. A tanulók szorgalmának értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
használjuk.
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a
tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az tájékoztató füzetbe és a bizonyítványba be kell
jegyezni.
 Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:

a.
b.
c.
d.

Tanulmányi munka
Önállóság szintje
Kötelességtudat
Érdeklődés

1. P é l d á s (5) szorgalmú az a tanuló, aki iskolai feladatait
képességeinek megfelelően maradéktalanul elvégzi
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• igényli tudása bővítését, eredményességét önműveléssel
•
•
•
•

erősíti
munkavégzése folyamatos, megbízható
önálló a munkában, önellenőrzése rendes
kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó
érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed
egyes tárgyakban teljesítménye kimagasló.

2. J ó (4) szorgalmú az a tanuló, aki
• figyel az órákon, feladatait lelkiismeretesen elvégzi
• rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
• irányítással tudását önműveléssel erősíti
• kötelességtudata megfelelő
• érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
3. V á l t o z ó (3) szorgalmú az a tanuló, aki
• munkáját változó intenzitással végzi, figyelmetlen
• tudása gyarapítására nem törekszik önállótlan, csak utasításra
dolgozik
• pontatlanul ellenőrzi önmagát
• kötelességtudata változó
• szétszórtság jellemzi, figyelme nem tartós.
4. H a n y a g (2) szorgalmú az a tanuló, aki
• figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi
el
• önállótlan, utasításra is vonakodva dolgozik nem törődik
kötelességeivel
• érdektelenség, közöny jellemzi.

IV. A tanulók jutalmazása
Azt a tanulót, aki képességihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
68

[Ide írhatja a szöveget]

Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben
részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért
tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az
iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet
részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Egyéni jutalmazási formák:
Egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és
magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bejegyezni.
Ezek a tanulók a tanév végén:
- könyvvel,
- oklevéllel,
- "Az évfolyam első tanulója" cím elnyerésével,
- a Rákóczi - oklevél odaítélésével
- Palánta díjjal jutalmazhatók.
Három különböző tantárgyból kapott szaktanári dicséret esetén nevelőtestületi
dicséretben részesülhet a tanuló.
Az a tanuló, aki intézményi szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújt, jutalmát a
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veheti át.

69

[Ide írhatja a szöveget]

RÁKÓCZI - OKLEVÉLBEN n y o l c év kiemelkedő teljesítményéért ( példás
magatartás, példás szorgalom, kimagasló tanulmányi és közösségi munka) részesülhet a
tanuló.
V. Fegyelmi intézkedések
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai fegyelmezés formái:
o Szóbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetés
o Írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetés
o Írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári intő
o Szóbeli igazgatói figyelmeztető
o Írásbeli igazgatói figyelmeztető
o Írásbeli igazgatói intő
o Írásbeli nevelőtestületi figyelmeztető
o Írásbeli nevelőtestületi intő
o Fegyelmi eljárás
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
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V. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján
- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi
módok valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott tanórán való részvétellel,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás
alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei
között szervezett edzéseken való sportolással.

71

[Ide írhatja a szöveget]

VI. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik
el a testnevelésórákon. (A felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra.
Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére,
értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.)
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért
eredményekhez tartozó pontszámok:
1.feladat:

HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének
mérése)

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a
cipőorrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72

2

1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75

3

1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78

4

1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81

5

1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84
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6

1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87

7

1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90

8

1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93

9

1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96

10

1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99

11

1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02

12

1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05

13

1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08

14

1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11

15

1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14

16

1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17

17

1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20

18

1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24

19

1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28

20

1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32

21

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

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47

2

1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50

3

1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53

4

1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56

5

1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59

6

1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62

7

1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65

8

1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68

9

1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71

10

1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74
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2.

11

1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77

12

1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80

13

1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84

14

1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87

15

1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90

16

1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94

17

1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98

18

1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02

19

1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05

20

1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08

21

1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11

feladat:

HASONFEKVÉSBŐL

TÖRZSEMELÉS

FOLYAMATOSAN

(A

ÉS

hátizmok

LEENGEDÉS

dinamikus

erő-

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam
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1

20 22 24 26 28 30 32 34

2

24 26 28 30 32 34 36 38

3

28 30 32 34 36 38 40 42

4

32 34 36 38 40 42 44 46

5

36 38 40 42 44 46 48 50

6

40 42 44 46 48 50 52 54

7

44 46 48 50 52 54 56 58

8

48 50 52 54 56 58 60 62

9

52 54 56 58 60 62 64 66

10

56 58 60 62 64 66 68 70

11

60 62 64 66 68 70 72 74

12

64 66 68 70 72 74 76 78

13

68 70 72 74 76 78 80 82

14

72 74 76 78 80 82 84 86

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

16 19 22 25 28 29 30 32

2

20 23 24 29 32 33 34 36

3

24 27 28 33 36 37 38 40

4

28 31 32 37 40 41 42 44

5

32 35 36 41 44 45 46 48

6

36 39 40 45 48 49 50 52

7

40 43 44 49 52 53 54 56

8

44 47 48 53 56 57 58 60

9

48 51 51 57 60 61 62 64

10

52 55 56 61 64 65 66 68

11

56 59 60 65 68 69 70 72

12

60 63 64 69 72 73 74 76
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3.

feladat:

13

64 67 68 73 76 77 78 80

14

68 71 74 77 80 82 83 84

HANYATTFEKVÉSBŐL

FELÜLÉS

TÉRDÉRINTÉSSEL

FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és
mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás
előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc
alatt.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

25 28 31 34 36

38

40

42

2

30 33 36 39 41

43

45

47

3

35 38 41 44 46

48

50

52

4

40 43 46 49 51

53

55

57

5

45 48 51 54 56

58

60

62

6

50 53 56 59 61

63

65

67

7

55 58 61 64 66

68

70

72

8

60 63 66 69 71

73

75

78

9

65 68 71 74 76

78

80

82

10

70 73 76 79 81

83

85

87

76
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11

75 78 81 84 86

88

90

92

12

80 83 86 89 91

93

95

97

13

85 88 91 94 96

98

100 102

14

90 93 96 98 100 102 104 106

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
7.

8.

1

20 23 26 29 32 34 36

38

2

25 28 31 34 36 38 40

42

3

30 33 36 39 41 43 45

47

4

35 38 41 44 46 48 50

52

5

40 43 46 49 51 53 55

57

6

45 48 51 54 56 58 60

62

7

50 53 56 59 61 63 65

67

8

55 58 61 64 66 68 70

72

9

60 63 66 69 71 73 75

77

10

65 68 71 74 76 78 80

82

11

70 73 76 79 81 83 85

87

12

75 78 81 84 86 88 90

92

13

80 83 86 89 91 93 95

97

14

85 88 91 94 96 98 100 102

PONTSZÁM

4.

feladat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

évfolyam

FEKVŐTÁMASZBAN

KARHAJLÍTÁS-

ÉS

NYÚJTÁS

FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erőállóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző
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ujjakkal, egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában,
nyújtott térd, merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez.
A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is
meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a
felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

5

7

9

2

7

9

11 13 15 17 19 21

3

9

11 13 15 17 19 21 23

4

11 13 15 17 19 21 23 25

5

13 15 17 19 21 23 25 27

6

15 17 19 21 23 25 27 29

7

17 19 21 23 25 27 29 31

8

19 21 23 25 27 29 31 33

9

21 23 25 27 29 31 33 35

10

23 25 27 29 31 33 35 37

11

25 27 29 31 33 35 37 39

12

26 28 30 32 34 36 38 40

13

27 29 31 33 35 37 39 41

14

28 30 32 34 36 38 40 42

11 13 15 17 19

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
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PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1

1

2

2

3

4

5

6

2

1

2

2

3

4

5

6

7

3

2

2

3

4

5

6

7

8

4

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

6

7

8

9

10 11

7

5

6

7

8

9

10 11 12

8

6

7

8

9

10 11 12 13

9

7

8

9

10 11 12 13 14

10

8

9

10 11 12 13 14 15

11

9

10 11 12 13 14 15 16

12

10 11 12 13 14 15 16 17

13

11 12 13 14 15 16 17 18

14

12 13 14 15 16 17 18 19

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

Minősítés

0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló
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Helyi tanterv:
magyar-angol két tanítási nyelvű program
I. NEVELÉSI PROGRAM
1. Küldetésnyilatkozat
Az angol két tanítási nyelvű oktatás – a magyarországi közoktatás részeként –
megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett
biztosítja az angol nyelv tanulását, angol nyelven való tanulást, az angol nyelvterületek
szellemi és anyagi kultúrájának megismerését..
Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség
előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
A tanulók megtanulják a magyarságot az európai dimenzióban elhelyezni.
Az angol nyelvoktatás tartalmi követelményei a Nemzeti Alaptanterv követelményeit
veszik alapul, egészítik ki, biztosítva ezáltal, hogy az oktatásban résztvevő tanulók a
más osztályokban tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek fel a középiskolai
tanulmányok megkezdésére.
A két tanítási nyelvű program diákjai a 8. osztály végére megtanulnak hallott, olvasott,
(látott) szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket
megfogalmazni, másokra odafigyelni, konszenzusra jutni. A tanulmányi idő folyamán
olyan biztonságos és gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tesznek szert,
mely lehetővé teszi, hogy a nyelv úgy az ismeretszerzés és továbbadás, mint a társalgás,
szórakoztató időtöltés eszköze legyen számukra

2. A két tanítási nyelvű oktatás tárgyi, személyi feltételei
2.1 Tárgyi feltételrendszer
Tanterem
Az angol két tanítási nyelvű tagozaton az iskola tanévenként legfeljebb két első osztályt
indít.
Felszereltség
A két tanítási nyelvű program számára folyamatosan szükséges beszerezni az
eszközöket.
2.2. Személyi feltételrendszer
Az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán

valamennyi tantárgyhoz a tanítói végzettség;

a célnyelven tanított tantárgyak oktatásához tanítói és angol
nyelvtanári végzettség szükséges.
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Az iskolai oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán
 a célnyelven oktatott tantárgyak esetében angol nyelvi és a tantárgynak
megfelelő szaktanári végzettség szükséges
A célnyelv oktatására alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen nyelv- és irodalom
szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
A nyelvoktatás eredményessége érdekében angol anyanyelvű tanárt /lektort/
alkalmazunk.
2.3. A munkaközösségek szerepe a két tanítási nyelvű oktatás pedagógiai munkájának
fejlesztésében.
Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a pedagógusok továbbképzésének segítése az
idegen nyelvi munkaközösség elsődleges feladata, amely együttműködik az alsó
tagozatos és a napközis munkaközösséggel, és tagjai körébe vonja az egyes
tantárgyakat idegen nyelven oktató kollégákat is. A munkaközösségek feladata a
nevelés helyes gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a munkaközösségi tagok
munkájának összehangolása, az oktató- nevelőmunka hatékonyságának növelése, a
módszertani eljárások fejlesztése, az öntevékeny szakmai továbbképzés elősegítése, a
tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények kidolgozása, a tanulók
tudásának eredményfelmérése, a pedagógusok közösségi felelősségének növelése,
közösségi életének fejlesztése, szaktantermek létesítése, azok továbbfejlesztésében való
részvétel, felszereléseinek őrzése és fejlesztése. Munkájukat éves munkaterv alapján
végzik. Munkatervi programjukba az említett feladatok megvalósítása érdekében
beépítik bemutatóórák szervezését, látogatását, különböző pedagógiai és módszertani
viták szervezését, tanulmányi versenyek, vetélkedők, kulturális rendezvények,
tanulmányi kirándulások, erdei táborok szervezését. A munkaközösségek
közreműködnek a helyi tantervek kidolgozásában, a tankönyvek, tanítási segédanyagok
kiválasztásában.
Az egy osztályban tanító pedagógusok valamennyien felelősek az adott osztály
neveléséért, oktatásáért, az osztály szellemiségének alakulásáért. Tanév elején
meghatározzák az osztállyal szemben kialakítandó követelményeket, az osztály
szervezésének elveit, a nevelésben alkalmazott tevékenységi formákat. Az osztályfőnök
koordinál és egyeztet, közvetít az osztály és az osztályban tanítók között.

3. A magyar angol két tanítási nyelvű oktatás alapelvei, céljai
Az intézményekben törekedni kell arra, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak
a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális
nemzetkép.
3.1. A két tanítási nyelvű oktatás célja és feladata:

Tudatosítsuk a tanulókban, hogy az anyanyelvükön kívül más nyelven is
kommunikálhatnak, kifejezhetik magukat.

A nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás kialakítása.

Bővítsük a tanulók világról alkotott elképzeléseit, alakítsuk az Európához
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való tartozás élményét.
Nyújtsunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy
ezek értékeinek megismerésével, azokat saját kultúránkkal
összehasonlítva a magyar kultúrát is tágabb összefüggésben lássák.
Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok
elfogadását, és hívjuk fel a figyelmüket a hasonlóságokra és
különbségekre.
Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez
biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet
használhassák.
Célunk, hogy a tanulók más műveltségi területeken szerzett ismereteiket
alkalmazzák az idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi ismereteiket
más tantárgyak tanulása során.
Képességeik alapján, az arra alkalmas tanulókat a nyolcadik osztály
végére jutassuk középszintű nyelvvizsgához.

4. A célok érdekében megvalósítandó feladatok, eszközök, eljárások
A két tanítási nyelvű oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat valósítja meg. Egyidejűleg
biztosítja az angol nyelv megtanulását, valamint az angol nép kultúrájának,
hagyományainak megismerését.
4. 1. Kötelező és választható tanórai foglalkozások rendje
Az iskola magyar angol két tanítási nyelvű programban tanévenként legfeljebb két első
osztályt indítunk.
A tantárgyi követelmények teljesítéséhez valamennyi évfolyamon szükség van az
óratervekben feltüntetett tantárgyak heti óraszámának megtartására, az angol nyelv és
az angol nyelven közismereti tantárgyak csoportbontásban való oktatására /kivéve
készségtárgyak/.
4.2. Tanórán kívüli foglalkozások
4.2.1. Sajátosságok a napközis foglalkozásokban
Fontosnak tartjuk, és törekszünk a napközis foglalkozás idejében is a kétnyelvű
környezet megteremtésére két tanítási nyelvű osztályaink diákjai számára.
A gyerekek számára a napközi otthoni foglalkozás keretében is szervezünk iskolán
kívüli programokat is: tanulmányi séták, településünk fontosabb intézményeinek
megismerése, közös programok más iskolák diákjaival, fellépések kulturális
rendezvényeken, illetve kulturális rendezvények látogatása, részvétel tanulmányi
versenyeken, vetélkedőkön, könyvtárlátogatás, vendégek fogadása, készülődés
ünnepekre.
Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis foglalkozások között a tanulók
életkorához és fejlettségéhez igazodó, játékos, egészségfejlesztő testmozgást tartunk.
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4.2.2. Tehetség, képesség kibontakozását segítő foglalkozások
A két tanítási nyelvű osztályok tanulói kedvük és érdeklődésük szerint részt vehetnek
az iskola magyar nyelvű szakkörein és tanfolyamain. Ezen kívül érdeklődés és igény
szerint angol nyelvű szakköröket is indítunk.
A 8. évfolyamokon angol nyelvvizsgára és felvételire előkészítő tanfolyamot
szervezhetünk azon tanulók számára, akik nyelvvizsgát szándékoznak tenni, vagy
kétnyelvű középiskolában szeretnének továbbtanulni.
Az iskolai könyvtárban létrehozunk egy angol könyvtársarkot - kézi és kikölcsönözhető
könyvekkel, folyóiratokkal stb. A meglévő könyvtárállományt folyamatosan bővítjük a
tagozaton angol nyelvet és angol nyelven tanítók és a tagozaton tanuló diákok napi
felkészüléséhez, ismereteik bővítéséhez szükséges angol nyelvű és kétnyelvű
ismerethordozókkal:

Angol-Magyar / Magyar-Angol Akadémiai Nagyszótár

tankönyvek

középszótárak

zsebszótárak








egynyelvű értelmező szótárak különböző korosztályok számára
képes szótárak
ismeretterjesztő könyvek, videofilmek, folyóiratok
szépirodalom írók és költők művei
mesekönyvek
művészeti könyvek
számítógépes programok különböző témákban
 hanganyag CD-n, DVD-n és hangkazettán
 nyelvi társasjátékok

4.2.3. Versenyek, vetélkedők

a tanév folyamán részvétel angol nyelvű tantárgyi versenyeken és
vetélkedőkön,

5.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
5.1. Feladatok a személyiségformálás, közösségfejlesztés terén
Az iskola által kínált lehetőségek mellett - szakkör, énekkar, sportkör, kulturális- és
sportrendezvények, tanulmányi versenyek:
 részvétel városi, megyei kulturális rendezvényeken, találkozókon,
 angol nyelvű folyóiratok olvasása,
 részvétel angol nyelvű tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön,
 két tanítási nyelvű osztályünnepségek (karácsony, farsang, anyák napja),
 tanulmányút, kirándulás angol nyelvterületre,
 ciprusi testvériskolával kapcsolat ápolása, ismerkedés egymás kultúrájával,
az angol nyelv használata a mindennapokban, interneten kommunikáció
angol nyelven
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 közös program más két tanítási nyelvű iskola diákjaival.

5.2.Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok
 részvétel városi, megyei, országos rendezvényeken, ünnepségen
 osztálykeretben ill. más két tanítási nyelvű iskolák osztályaival közösen
szervezett ünnepségeken, hagyományteremtés, ill. -ápolás
 karácsony, farsang, anyák napja, Guy Fawkes Day, Valentin nap

6.A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése
Szülői munkaközösség
Az iskolában a szülők nevelők együttműködése érdekében az osztályok választott
képviselőinek részvételével iskolai szülői munkaközösség működik, melyben a két
tanítási nyelvű osztályok szüleinek választott képviselői teljes joggal vesznek részt.

II. Helyi tanterv
1. A tantárgyak rendszere, követelmények
1.1. Kötelező és választható tantárgyak
A gyermekek többsége előzetes nyelvi ismeret nélkül érkezik a két tanítási nyelvű első
osztályba, és a szülők közül nem mindenki beszéli az angol nyelvet.
A tantervben az angol nyelvi követelményeket úgy határoztuk meg, hogy a programot
választó diákoknak esélyük legyen teljesíteni, számukra a nyelv tanulása és az angol
nyelven tanulás, az ismeretszerzés örömmel és sikerélménnyel járjon.
A két tanítási nyelű program helyi tantervében meghatározott követelmények csak a
nem kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétellel teljesíthetők, a tananyag az
óratervben meghatározott tantárgyak keretében sajátítható el. A beiratkozás az iskola
két tanítási nyelvű osztályába a nem kötelező foglalkozásokon való részvétel vállalását
is jelenti. Erre a szülők figyelmét a felvételi tájékoztatóban, továbbá a beiratkozás előtt
írásban fel kell hívni. A szülők ennek elfogadásáról írásban nyilatkoznak.
A tantárgyak követelmény rendszerének meghatározása a NAT szerint történik.
1.2. A két tanítási nyelvű osztályba való bekerülés feltételei
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, s annak a tanévnek
a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
A két tanítási nyelvű első osztályba jelentkezéshez a szülők egy nyilatkozatot töltenek
ki, melyben vállalják
 a két tanítási nyelvű programot
 a magasabb óraszámot (nagyobb terhelést jelent)
 angol nyelvű jegyzetek megvásárlását.
1.3. Az iskolán belül vagy más iskolából a két tanítási nyelvű osztályba bekerülés
feltételei
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Az iskolán belül más osztályból vagy más iskolából két tanítási nyelvű osztályba akkor
kerülhet tanuló, ha a tagozaton tanító pedagógusok bizottsága előtt különbözeti vizsgát
tesz az angol nyelvi és az angol nyelven tanult tantárgyak tananyagának tudásáról, és a
magyar nyelven tanult közismereti tárgyakból is legalább közepes (megfelelt)
osztályzata van. Ezt bizonyítványával, tanév közben ellenőrzőjével kell igazolnia.
1.4. A két tanítási nyelvű osztályokból való kikerülés feltételei
Abban az esetben, ha a tanuló a két tanítási nyelvű osztályban a fokozottabb terhelés
miatt, a differenciált foglalkozás ellenére is gyenge eredményt ér el, az osztályban
tanító pedagógusoknak tanácsos a szülőkkel beszélgetést folytatni egy másik osztályba,
illetve iskolába való áthelyezés lehetőségéről.
Meghatározó 2. és a 4. évfolyam tanulmányi eredménye a továbbhaladás
szempontjából.
Az osztályból a szülő kérelmére is áthelyezhető a tanuló a hagyományos tantervű
osztályba.

2. Alkalmazható tankönyvek, jegyzetek
2.1. Az alkalmazott tankönyvek, jegyzetek kiválasztásának elvei
Lévén, hogy az 1-8. osztály számára kommunikatív szemléletű egységes
tankönyvcsalád nem létezik, a rendelkezésre álló tankönyvek kritikus átvizsgálása
alapján az eredmény tükrében alakítunk ki egy optimális tankönyv-láncot.
Fontos, hogy a tankönyvek témái a gyerekek tapasztalataihoz, tudásszintjéhez
igazodjanak, lehetővé tegyék az ismeretek tematikai és nyelvi továbbfejlesztését. A
témaköröknek nyitottnak és nem hierarchizáltaknak kell lenniük.
Olyan témákat és a témákhoz anyagokat kell felkutatnunk, ill. feldolgoznunk, melyek
középpontjában a tanulók tapasztalatai, világról alkotott elképzelései, az angol nyelvi
országokban élő emberek, elsősorban a hasonló korú tanulók élete és tapasztalatai
állnak. Úgy kell kialakítanunk a tanítás/tanulás folyamatát, hogy a tanulóknak
lehetősége nyíljon egyszerű tartalmakon keresztül megtapasztalni a valóság
komplexitását.
Amennyiben a nyelv nem öncél, hanem a megértés eszköze kíván lenni, akkor az angol
nyelv tanításának komolyan kell venni a tanulók érdeklődését és érzelmeit. Nem
elegendő, ha kizárólag azokat a tapasztalatokat és ismereteket reaktiválja, melyeket a
tanulók a magyar nyelven folyó oktatás keretében szereznek, ill. amelyekre a magyar
nyelvi oktatás épít. Az angol tanítás feladata nem a magyar nyelvi világ újrateremtése,
a már megszerzett ismeretek átültetése az angol nyelv közegébe, hanem sokkal inkább
az, hogy az új nyelv segítségével új tartalmak elsajátítását tegye lehetővé. Ezen belül az
új tartalom azt is jelentheti, hogy a látszólag ismert világ hirtelen elidegenedve jelenik
meg előttünk, vagyis a már ismertet „interkulturális szemmel” nézzük.
A szövegek kiválasztásakor nemcsak arra kell ügyelnünk, hogy segítségükkel a tanulók
minél árnyaltabb képet kaphassanak az angol nyelvi országokról. Olyan szövegekkel
kell dolgoznunk, melyek felkeltik a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtatják, kritikus
állásfoglalásra késztetik, vagy éppen megnevettetik őket, és lehetőséget nyújtanak
nekik arra, hogy szabadon szárnyalhasson fantáziájuk, kibontakozzon kreativitásuk.
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Nagyon nagy felelősség hárul e tekintetben (is) a nyelvtanárra, hiszen kezei a tankönyv
által meglehetősen meg vannak kötve, s azt sem egyszerű eldönteni, hogy egy-egy
témának mely szelete felel meg leginkább egy adott gyermekcsoport mindenkori
diszpozícióinak.
Az évek során, annak tükrében, ahogyan a tanulók fejlődésük lépcsőfokain a világot
minduntalan másképp tapasztalják meg, bizonyos témaköröket újra és újra
tárgyal(hat)unk, miközben a tanulók korának megfelelően bővítjük, módosítjuk őket,
újabb és újabb tartalmakat kapcsolunk hozzájuk, hogy ezáltal egyre komplexebb formát
öltsenek.
Ez természetesen azt is jelenti, hogy a szavak és struktúrák körét az idők során
szisztematikusan minduntalan tovább bővítjük, ill. eszközöket adunk a tanulók kezébe,
hogy ezt önállóan is megtehessék. A témakörök kiválasztása és elrendezése során
tanácsos lazán és sok szabadon kitölthető szakasszal tervezni, hogy az egyes témákat a
tanulók érdeklődése szerint ki lehessen bővíteni, és legyen mód bizonyos általuk
javasolt további témák feldolgozására is. Ezáltal elkerülhetővé válik, de legalábbis
csökken annak veszélye, hogy a tanítás a gyermeki világ köréből kimozduljon a
gyermekek számára csak korlátozottan releváns felnőtt világ irányába, ill. hogy
tanításunk a gyermekek világa helyett a felnőtteknek az erről a világról alkotott
elképzeléseit tükrözze vissza.
A „helyesen” megválasztott tartalom, a megfelelő téma minden más tényezőnél
alkalmasabb arra, hogy tartósan motiválja a tanulókat. A közösen megválasztott téma
körében végzett munka pedig erősíti a tanulókban azt az érzést, miszerint ők maguk is
felelősek saját tanítási folyamatuk alakulásáért.
Ügyelni kell arra, hogy a feldolgozni kívánt területek minden esetben találkozzanak a
tanulók aktuális érdeklődésével, igényeivel és lehetőségeivel. A témán túl
természetesen az sem mindegy, hogy milyen aspektusból vizsgálunk egy adott kérdést.
Itt ugyancsak a tanuló tapasztalati háttere és érdeklődése az, amit figyelembe kell
vennünk, amikor döntéseinket meghozzuk. Ha abból a megfontolásból indulunk ki,
hogy a gyermek érdeklődése középpontjában – kezdetben legalábbis – önmaga áll,
ezután következik közvetlen környezete, és csak egy későbbi időpontban csodálkozik
rá a tapasztalati körén kívül eső, távolabbi világra, akkor viszonylag könnyen
megtaláljuk azt a rendező elvet, amely a témakörök és témák egymásra építésekor,
összerendezésekor az évek során vezérelhet bennünket.
Elengedhetetlenül fontos szempont a tankönyvválasztásnál a kommunikatív szemlélet.
Rendkívül fontos, hogy a tankönyvcsaládhoz hanganyag is tartozzon. A tanuló a
tanítási tanulási folyamat során, mint példa, ne csak a tanítóját hallja, hanem
szembesüljön a nyelvi kiejtés sokszínűségével, variációival.
Az angol nyelvi munkaközössége a meghatározott elvek alapján dönt, mely
tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket használják a tanítási-tanulási
folyamatban. A munkaközösség-vezetők felelőssége, ill. kötelezettsége a tanulók által
kötelezően használt tankönyvekről, a taneszközről való gondoskodás.
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3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok elvei, korlátai
A tanórákon közösen feldolgozott ismeretek megszilárdításához szükséges, hogy a
diákok tanórán kívül időt szenteljenek a feldolgozott tananyag magabiztos
birtoklásának megerősítéséhez. Minél több készséget vonunk be a tanítási-tanulási
folyamatba, az ismeretek annál jobban rögzülnek. A felkészülés történhet írásban,
szóban, gyűjtő- és kutatómunkával. A pedagógus figyelembe véve a diákok életkori
sajátosságai mellett, hogy több tanítási órára készülnek fel, határozza meg a házi feladat
terjedelmét.

4. A tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése
A tanítási-tanulási folyamatban folyamatosan szükség van a feldolgozott ismeretanyag
elsajátítás mértékének visszacsatolására. A számonkérés történhet szóban és írásban,
rajzban, tevékenykedtetéssel, egyénileg, ill. csoportosan.
4.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése
A gyermekek többsége előzetes nyelvi ismeret nélkül érkezik az első osztályba és a
szülők közül sem mindenki beszéli az angol nyelvet.
A tantervben az angol nyelvi követelményeket úgy határoztuk meg, hogy azt a két
tanítási nyelvi osztályainkban tanuló diákjainknak esélyük legyen teljesíteni, számukra
a nyelv tanulása és az angol nyelven tanulás, az ismeretszerzés örömmel és
sikerélménnyel járjon.
A tanult ismeretek életkorilag megfelelő formában történő számonkérése helyénvaló és
többnyire maguk a tanulók is igénylik.
A beszámoltatás révén a tanulók visszajelzést kapnak nyelvi fejlődésük folyamatáról,
haladásuk önmagukhoz és társaikhoz viszonyított mértékéről. Megtanulják becsülni
mások teljesítményét, és adott esetben saját teljesítményük felhasználását mások
megsegítésére.
A számonkérés során már a kezdetektől fogva tanácsos minél több olyan formát
alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy teljesítményüket önmaguk is
értékelni tudják.
Az angol nyelv és az angol nyelven tanított tantárgyak elsajátított ismeretanyagának
számonkérése szóban, írásban, tevékenykedtetéssel, egyénileg és csoportosan történik.
A magyarul és angolul elsajátított tananyagot külön értékeljük. A számonkérést
nemcsak a részkompetenciák tudásmértékének ellenőrzésére korlátozzuk.
Komplex méréseket is végzünk, ahol az egyes készségeket (olvasásértési készség,
írásbeli készség), vagy azok kombinációját mérjük (pl. beszédértési készség - írásbeli
készség).
A produktív készségek mérésekor figyelembe vesszük a kommunikatív szándék
megvalósulását, a megnyilvánulás minőségét, azaz a produktív irányba történő
elmozdulás mértékét. A beszédkészség mérésekor fontos szempont a kiejtés, az
intonáció, a beszédtempó és a folyamatosság.
A számonkérés tartalma és módszere összhangban áll a tanítás tartalmával és
módszereivel. Csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk, és csak úgy, ahogy
megtanítottuk.
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4.2. A tanuló teljesítményének minősítése
A két tanítási nyelvű programban tanuló diákok kétnyelvű bizonyítványt kapnak az év
végén angol nyelvből és az angol nyelven tanított tantárgyakból.

5. A két tanítási nyelvű programban használható taneszközök jegyzéke
 A beszédértést és beszéd megalapozását segítő, mindennapi szituációkat
tartalmazó hanghordozó
 A magyartól eltérő artikulációs bázis, intonáció és hangsúly gyakorlására
alkalmas hanghordozó
 Mindennapi események, történések és életszituációk szemléltetését szolgáltató
eszköz
 Szituációs párbeszédeket, a tanulókhoz közelálló mindennapi témákat bemutató
eszköz
 Rövid meséket, történeteket, elbeszéléseket tartalmazó és megjelenítő eszköz
 Hanganyag memoriterek tanulására alkalmas eszköz
 Az egyes nyelvek és írott betűinek ismertetésére alkalmas grafikai és
manipulációs eszköz
 A korosztálynak megfelelő irodalmi alkotásokat szemléltető eszköz
 A szövegértés ellenőrzésre szolgáló eszköz
 A nyelv írásának és helyesírásának gyakorlását szolgáló eszköz, a magyartól
eltérő kontrasztív példákkal
 A nyelv szerinti országok szimbólumait bemutató eszköz
 A nyelvi kifejezőrendszer szemléltetésére alkalmazható eszköz
 Kommunikációs gyakorlatokat bemutató eszköz
 A helyes hangsúly és mondatintonáció elsajátítását és gyakorlását szolgáló
hanganyag
 Az olvasástechnika és beszédtechnika fejlesztését szolgáló eszköz
 Irodalmi alapismereteket és rövid szépirodalmi szövegeket tartalmazó
eszköz
 A nyelv szerinti irodalmak legnagyobb alakjait bemutató eszköz
 A nyelv helyesírásának gyakorlásához és elmélyítéséhez szükséges eszköz
 A szóbeli és írásbeli szövegalkotást motiváló eszköz
 A nyelvtani ismereteket bemutató, a nyelvművelést és helyes nyelvhasználatot
segítő eszköz
 A dialektikus, köznyelv és irodalmi nyelv szemléltetését szolgáló eszköz
 A mindennapi életből vett beszédszituációkat tartalmazó, ismeretbővítésre
alkalmas eszköz
 Az adott nyelvnek megfelelő helyes kiejtést, hangsúlyt, mondatintonációt
szemléltető eszköz
 Az olvasás technikájának tökéletesítését szolgáló eszköz
 Szóbeli és írásbeli szövegalkotást motiváló eszköz
 Nyelvtani ismeretek közvetítését és rendszerezését tartalmazó
eszköz
 A helyesírási ismeretek mérését és ellenőrzését szolgáló eszköz
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 Társadalmi ismeretek: a nép, nemzet, nemzeti kisebbség fogalmát bemutató
eszköz
 A köznapi és tágabb kommunikációs helyzetekben való helyzetfelismerést és
megfelelő stílus megválasztását segítő eszköz
 A verbális és képi információk komplex megértését célzó eszköz
 A közösségi helyzetek írásbeli műfajait szemléltető eszköz
 Az angol nyelven írott irodalom és a magyar, illetve világirodalom közötti
kapcsolatokat ismertető eszköz
 Irodalmi emlékhelyeket bemutató eszköz
 Az angol nyelvterület országainak földrajzi és történelmi térképe
 A nyelv rendszerére vonatkozó ismeretek szisztematizálására alkalmas
eszköz.
 A leggyakoribb köznapi és hivatalos szövegtípusokat gyakoroltató eszköz.
 Irodalmi kifejezésformákat és azok változatait bemutató eszköz
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM
ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

1. A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai

programban

megfogalmazott

általános

célok

és

követelmények

megvalósulását.
3. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola igazgatója;

-

a nevelőtestület bármely tagja;

-

a nevelők szakmai munkaközösségei;

-

az iskola fenntartója.

A tanulók a pedagógiai program módosítását diák-önkormányzati képviselői útján az
intézmény vezetőjének javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
az SZM véleményét .
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
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4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.
rakoczi-szfvar.hu
A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján.
A pedagógiai program egy-egy példánya megtekinthető:
elektronikus példány:
-

az iskola honlapján;

-

az iskola igazgatójánál;

-

az iskola igazgatóhelyetteseinél;

-

az iskola könyvtárában

-

a munkaközösség vezetőknél

-

irattár
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