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1. Bevezetés
A Cecei Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájának fenntartója 2013. január
1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd Klebelsberg Központ, amely a hazai
közoktatás legfontosabb szervezetévé vált megalakulásával. 2017. január 1-től az állami
intézményfenntartó belső átalakulása következtében az intézmény a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ fenntartásába került. Ezek a tények azonban nem jelentik azt, hogy iskolánknak ne legyen
önálló arculata, ne lehessen saját innovációja, egyedi jövőképe. Az intézmény ennek jegyében
próbálja megőrizni az elmúlt évtizedek hagyományait és eredményeit, illetve tovább folytatni
munkáját, amellyel a helyi sajátosságokhoz igazodva szeretne minél jobb eredményeket elérni.
A Pedagógiai Program aktualizálása az intézmény előző, 2015-ben készített pedagógiai programja
alapján; a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 26. §, és a 20/2012. EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 7. § (1)
valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről alapján készült.
A felülvizsgált, módosított, aktualizált pedagógiai program két részből áll:
 nevelési program
 helyi tanterv.

2. Helyzetelemzés
2.1. Az intézményeink bemutatása
2.1.1 A Cecei Általános Iskola története
Iskolánk története a törökök kivonulása utáni időkre nyúlik vissza. Valószínűleg már az ezt
megelőző időkben is volt oktatás, de az első bizonyítható adat 1725-re tehető. A feljegyzések
szerint ekkor már volt református iskola, de a benne tanító nevét nem ismerjük. Az első név 1796ból ismert, az I. számú tanítót Győri Józsefnek hívták. 1788-ban épült a református templom, 1805ben új „oskolaházat” avattak a mai Deák utcai iskola helyén. Ezután már nagyon részletes és pontos
adatok maradtak fenn a református iskoláról, tanítóiról, valamint a XX. századi nevelési adatokról
is.
A katolikus iskola történetéről szóló írásos anyag a II. világháborúban sajnos megsemmisült. Jó
okunk van feltételezni, hogy Mária Terézia tanügyi rendelete után itt is volt fejlődés, ezt egy 1841ből való vármegyei felmérés is bizonyítja. Mivel templomuk már a 14. századtól volt a
katolikusoknak, a török kivonulása után valószínűleg itt is folyamatos volt az oktatás.
A két világháború között épült a két felekezet új iskolája. Ezek közül a katolikus iskola épületét már
privatizálták, tehát magántulajdonba került.
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A református iskola az 1920-as évek elején épült, majd a későbbiekben új épületszárnyat is kapott.
Az épületet az állam a privatizáció, és a vagyon visszaigénylés után az állam megváltotta a
református egyháztól, így önkormányzati tulajdonba került. Sajnos a tagozatok összevonása után
kiürült az épület, jelenleg az épület új hasznosításának előkészületei folynak.
Működött állami iskola Hardon is, mely település a régi időkben Cecéhez tartozott, jelenleg
Németkérhez tartozik. A létszám a két iskolában összesen 350 fő körül mozgott. (5 tanulócsoport a
reformátusoknál, 3 csoport a katolikusoknál). Felszereltségük, mint a falusi iskoláknak általában
szegényes, hiányos volt, körülményeik igen mostohák voltak.
Az 1944/45-ös tanév csak 4 hónapig tartott. A front alatt mindkét iskola katonai kórház volt. A
felszerelés teljes egészében megsemmisült a harcok alatt. A katonák elvonulása után társadalmi
összefogással tették használhatóvá az iskola épületeit. A bútorzatot a tanulók által hozott
fejőszékek, kis asztalkák, lócák alkották. Az első padokat 1947-ben hozták a falujárók. A nevelői
állomány is ezen esztendőre egészült ki teljesen.
Az 1946/47 tanévre mindkét felekezet elfogadta és a gyakorlatban is bevezette a közös általános
iskolát. Az alsó tagozati osztályok megmaradtak a felekezeti iskolában az 5. -8. osztályokból alakult
meg a „Római Katolikus és Református Együttműködő Általános Iskola”. Itt már szakos oktatás
folyt. Ez jó előkészítése volt az 1948. évi államosításnak. Szinte ennek volt köszönhető az a tény,
hogy Cecén az államosítás zökkenőmentesen ment végbe. 1954-re valamennyi tanterem új bútort
kapott. Növekedett a szertári állomány, biztosítottak voltak az oktatás tárgyi feltételei. A személyi
feltételek folyamatosan javultak. A szakos ellátottság 80-100 % között ingadozott a 60-as évektől.
Az iskolában az 1956-57-es tanévtől kezdve folyik a politechnika oktatás. 1961-62-től évekig
működött a mezőgazdasági jellegű továbbképző iskola. 1966-ban a székesfehérvári Mezőgazdasági
Technikum egy kihelyezett levelezős osztálya is végzett Cecén.
1968-ig az alsó tagozat 3 épületben működött. Ebben az évben 3 új tanteremmel, vizesblokkal,
politechnikai műhellyel váltották ki az úgynevezett katolikus iskolát, melyből varrodát alakítottak
ki. 1971-től került bevezetésre a szaktantermi oktatás a felső tagozaton, amely akkor példaértékű
volt a megyében.
1974. szeptember 1-jén beindult a napközis foglalkoztatás 1 csoporttal 1-3. osztályos tanulók
számára. Az 1975/76. tanév kezdetére 4-re emelkedett a csoportok száma. A körzetesítés
bevezetésével az 5-8. osztályos sáregresi tanulók is iskolánkhoz kerültek ebben a tanévben. Ezután
fokozatosan nőtt a napközis tanulók száma. A létszámot tekintve „legszebb” években
évfolyamonként tudtunk csoportot alakítani (1985/86- tanévtől 1989/90 tanévig 8 napközis csoport
működött).
1984. augusztus 18. nagy nap volt Cece életében. Felavatásra került az új iskola az Árpád utcában,
ahol modern, kulturált körülmények között tanulhatnak gyerekeink. Jelenleg is itt folyik az oktató5

nevelő munka. Az épülethez tartozik egy közel háromszáz négyzetméter alapterületű tornaterem,
valamint egy aszfalttal borított szabadtéri kézilabdapálya is. A felső tagozaton szaktantermi
rendszerrel történt a kémia, fizika, a technika és a számítástechnika tantárgyak oktatása, de a
tagozatok egy épületbe költözése után csak az informatika terem maradt meg szaktanteremnek.
Jól működő és felszerelt konyhával rendelkezett az iskolai napközi. Az 1990-91-es tanévtől
rohamosan csökkent a napközis létszám (5 csoport), 1991/92-ben már csak kettő csoport, 1994/95ben egy csoport indításához volt elegendő a beiratkozott tanulók száma. 1995/96 tanévtől megszűnt
a napközi az iskolában. A megszűnés oka egyrészt: a szociálisan hátrányos helyzetű családok magas
száma volt, ugyanis a szülők nem tudták fizetni a magas térítési díjakat, másrészt az új tendencia, a
munkanélküliség miatt a tanulók otthoni felügyelete, ellátása biztosított.
Az 1996/97. tanévtől a számítástechnika oktatásához 11 db IBM típusú 386 és 486-os számítógépet
vásárolt iskolánk az önkormányzat és a szülők támogatásával. Ezzel vette kezdetét az intézményben
a modern informatikai oktatás, amelynek eszközparkját azóta is folyamatosan fejlesztünk
A tárgyi feltételekre az a jellemző, hogy rendelkezünk az oktató-nevelő munkához szükséges
alapvető eszközökkel, bár ezek egy része már elavult, de cseréjük folyamatos az anyagi
lehetőségekhez mérten. Az iskolaépületben riasztó van felszerelve. A tanítási idő kezdetét és végét
elektronikusan vezérelt kapcsolóóra jelzi.
Az intézményben jelenleg 1-8 évfolyamon 8 tanulócsoportban folyik az oktatás. Az beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók számára
integrált oktatást biztosítunk.
Iskolánk központi iskolaként működik, mivel beiskolázási körzetünk három településre terjed ki:
Cece, Sáregres és Vajta. Az intézmény 1975 óta fogadja a felső tagozatos sáregresi gyermekeket,
majd 2005 óta az alsó tagozatos diákokat is. 1997-ben Vajta település felső tagozatos, majd 2002től az alsó tagozatos diákok is iskolánk bejáró tanulói. A bejáró tanulók számára 1997/98-as
tanévtől tanulószobai foglalkozásokat indítottunk.
Iskolánk 1993-ban vette fel Illyés Gyula nevét. Ekkor került felavatásra az Árpád utcai iskola
parkjában

a

költő

fehér

márvány

mellszobra.

2003-ban

első

ízben

rendeztük

meg

hagyományteremtő szándékkal az „Illyés Napokat”, melynek mesemondóversenye immár évek óta
nagyon népszerű a környező települések diákjai körében is.
A 2003/2004-es tanévtől újra indítottunk napközis csoportjainkat. Ezek száma mára 3 csoportra
emelkedett, amely lefedi az alsó tagozatos diákokat. Felső tagozaton tanulószobai csoport
működtetésével biztosítjuk a diákok egész napos nevelés-oktatását.
2006-ban megszűnt a korábbi két telephelyes oktatás, az alsó tagozatosok is beköltöztek az Árpád
úti épületbe. Ugyanebben az évben iskolafenntartói társulást kötött a cecei, vajtai és sáregresi
önkormányzat. Az önkormányzat, a Sárbogárdi Kistérségi Társulás keretében a vidéki gyerekeink
6

utaztatását egy iskolabusszal oldotta meg, ami reggel és a tanítás után szállítja a nebulókat
lakóhelyükről, és lakóhelyükre.
Iskolánkban régi hagyományai vannak az idegen nyelv oktatásának. Korábban az orosz, a német és
az angol nyelv oktatása között választhattak tanulóink. A szülői elvárások változása miatt ez 2009től az angol nyelv oktatására változott. Az oktatást segíti az iskolai könyvtár, ahol a könyvek mellett
CD-k, videók és számítógép is az érdeklődő tanulók rendelkezésére áll. Az intézmény teljes
területén rendelkezik internet lefedettséggel, amely az IKT eszközök használatát támogatja.
Informatika tantermünk modern, 2016-ban pályázati támogatásból beszerzett eszközökkel felszerelt,
míg az egész intézményben közel 100 informatikai eszköz segíti ezt a törekvésünket. Ezek között
hordozható számítógépeket, tableteket, interaktív táblákat találunk.
2008-ban, a fenntartók együttműködésének köszönhetően iskolatársulás jött létre az alapi Arany
László Általános Iskolával, mely intézmény jelenleg is a Cecei Általános Iskola Tagiskolája. 2013.
szeptember 1. és 2017. szeptember 1. között iskolánkhoz tartozott az Alsószentiváni Tagiskola.
2.1.2 A Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájának története
Községünkben 1895-ben alapították meg az általános iskolát. Először csak katolikus iskolaként
működött.
A háború következményeként a tanítás 1945 tavaszán hiányos felszereléssel kezdődött meg,
körülbelül 370 fős létszámmal, 6 nevelővel. A tanítás viszontagságos körülmények között folyt.
Mérföldkövet jelentett községünk számára az 1948-ban kiadott államosítási törvény, mely
eredményeként megtörtént a kulcsok és az iskolai leltár átvétele-átadása, állami tankönyvek
beszerzése. Ezzel egy új szakasz kezdődött az iskola életében, ugyanis elindult egy szocialista
iskola és pedagógia kialakítása.
Az ötvenes években dőlt el, hogy a településnek új intézményre van szüksége, amely átadására
1959-ben került sor. Az új épület újdonságnak számított a falu életében, hiszen ez volt az első
emeletes épület, amiben 6 tanterem, 2 iroda helyiség, 1 szertár, 1 könyvtár, 1 tanári szoba, 1
portásfülke, pince, és mindegyik szinten a kornak megfelelő színvonalú vizesblokk kapott helyet.
Már abban az időben célként fogalmazódott meg az emeletes iskola bővítésének szükségessége,
mely által az alapi iskola összes diákja egy intézménybe integrálható lett volna. Az épület bővítése
nem valósult meg, de az iskola egy telekre való költözése igen. Sajnos ezt a gyermeklétszám
nagyarányú csökkenése tette szükségessé.
1977. április 1-től Alap közös tanácsú község lett Alsószentivánnal, ez az oktatást annyiban
érintette, hogy az alsószentiváni felső tagozatos gyerekek 1978-tól az alapi iskolába jártak egészen
1990-ig.
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Iskolánk az Arany László Általános Iskola nevet 1998-ban vette fel. Két szempont döntött Arany
László neve mellett. Az egyik a mesegyűjtéseken keresztül a gyerekekhez való kötődése, valamint
felesége révén Alap határában levő birtokai.
Az iskola önállósága 2008/2009. tanévtől kezdve megszakadt. Az önkormányzat képviselő-testülete
2008 augusztusában a gazdasági nyomás, és a gyerek létszámcsökkenésének hatására úgy döntött,
hogy az iskola, mint társult intézmény folytatja tovább tevékenységét. Ettől az évtől kezdve Cecei
Iskola Alapi Tagiskolája néven működik helyben, jelenleg 7 osztállyal.
Mindezen változások ellenére továbbra is valljuk, hogy a gyerekek második otthona az iskola, ezért
az itt eltöltött időt úgy kell számukra megtervezni, hogy otthon is érezzék magukat. Tanulóinknak
egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert csak a sokoldalú emberek állják meg a helyüket az
életben, csak a biztos tudásra lehet a későbbiekben építeni. Célunk elérésében legfontosabbnak a
játékosságot, a partnerközpontúságot tartjuk.

8

3. Az intézmény jogi és szervezeti keretei
Szakmai alapdokumentum
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az
alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
Cecei Általános Iskola

1.1. Hivatalos neve:
2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

7013 Cece, Árpád utca 3.

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei
2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája
2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 7011 Alap, Béke utca 12.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

4. Típusa:

általános iskola

5. OM azonosító:

038726

6. Köznevelési alapfeladatai
6.1. 7013 Cece, Árpád utca 3.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos,

beszédfogyatékos,

halmozottan

fogyatékos,

autizmus
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spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos
- enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
6.1.1.5. integrációs felkészítés
6.1.1.6. képességkibontakoztató felkészítés
6.1.2. egyéb foglalkozások:
napközi
tanulószoba
6.1.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 385 fő
6.1.4. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
6.2. 7011 Alap, Béke utca 12.
6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.2.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
6.2.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos,

beszédfogyatékos,

halmozottan

fogyatékos,

autizmus

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos
- enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
6.2.1.5. integrációs felkészítés
6.2.1.6. képességkibontakoztató felkészítés
6.2.2. egyéb foglalkozások:
napközi
tanulószoba
6.2.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 224 fő
6.2.4. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 7013 Cece, Árpád utca 3.
7.1.1. Helyrajzi száma: 1137
7.1.2. Hasznos alapterülete: 18847 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
7.2. 7011 Alap, Béke utca 12.
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7.2.1. Helyrajzi száma: 467
7.2.2. Hasznos alapterülete: 1235 nm
7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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4. Az iskola nevelési programja
4.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
4.1.1 Alapelveink
Pedagógiai munkánkban meghatározónak tekintjük az európai és egyetemes humanizmus értékeit, a
személyiség tiszteletét, szociális képességeinek formálását. Ennek érdekében középpontba állítjuk
az Európai Unió ajánlásainak megfelelő a kulcskompetenciák fejlesztését.
Alapelvünk, hogy a nevelő-oktató munkánk középpontjába a kompetencia alapú oktatást állítjuk:
vagyis olyan ismeretek, készségek, képességek, attitűdök fejlesztését, amelyek megszilárdítják az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket, és biztosítják a sikeres munkaerő-piaci
alkalmazkodáshoz nélkülözhetetlen tudás kialakulását.
A pedagógus túlszereplése helyett azokat a pedagógiai eljárásokat részesítjük előnyben, amely a
tanulók tevékenykedtetésére épít, felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat, ami a tanulói
teljesítményeket állítja középpontba. Módszertani sokszínűség, változatos munkaformák jellemzik
nevelési folyamatunkat.
Alapelvként fogalmazzuk meg annak a nemzeti pedagógiai folyamatnak, élő pedagógiai
gyakorlatnak a fölvállalását, amely a differenciálásnak, a kooperatív tanulási technikáknak az
adaptációját jelenti.
Fontosnak tartjuk az intézményeink eddigi gyakorlatában megjelenő innovációk folytatását, a helyi
tanítók, tanárok korszerű kezdeményezéseinek fölkarolását, új tartalmakkal való megtöltését.
Alapelvként fogalmazzuk meg a tanulók testi-lelki egészségének arányos, harmonikus fejlesztését,
életszerű, élet közeli, a tapasztalatokra épülő ismereteket közvetítünk diákjainknak.
Ugyancsak alapelvünk a NAT által közös értékekként megfogalmazott demokratizmus,
lelkiismereti szabadság, az etnikai csoportok, a nemek egyenlősége, a tolerancia konkrét pedagógiai
folyamatokban történő megvalósítása.
Megismertetjük tanulóinkat a nemzetiségek, kisebbségek életével, kultúrájával, más népek
hagyományaival, ezzel is erősítve az európai identitástudatukat és a sokszínűség értékeit.
Fontos, hogy azok a különböző etnikumú, kultúrájú, vagy a többségtől valamilyen szempontból
eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan különféle társadalmi szerepekben egymással
együttműködve töltik el, már az iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit. Az
együttnevelés, befogadás, az inkluzivitás elve magába foglalja a bármiféle hátránnyal, testi vagy
lelki sérüléssel élő gyerekek közösségben nevelését, az oktatás fő áramába való bekapcsolását, de a
tehetséggondozást is (egymással párhuzamosan a tudáshoz való) az egyenlő hozzáférés elvét
követve.
Iskolánk pedagógusközössége és felnőtt segítői köre intenzív szakmai kommunikációval,
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kooperációval alapozza meg és mozgósítja speciális szakmai kompetenciáit annak érdekében, hogy
minden egyes tanulója – az ép és a fogyatékos, a tehetséges és a kevésbé az, a speciális szükségletű
(a szociokulturálisan hátrányos, a viselkedési, beilleszkedési problémákkal küszködő, a
részképesség zavarral küzdő, a nyelvi hátrányt mutató stb.) – életesélyeit növelhesse. Ennek
megvalósítása érdekében szorgalmazzuk a pedagógusok önképzését, horizontális fejlődési
folyamataik biztosítását, segítését.
Mindezekért iskolánk pedagógusai a Komplex Alapprogram bevezetésével elkötelezettséget
vállaltak a részben új módszer alkalmazása iránt.
Célunk a befogadó iskolarendszer kialakítása, státuszkezelés, sikerorientált feladatadás a KIP
segítségével, alkalmazkodás a gyerekek között tapasztalható kulturális, képességbeli és tanulási
szükségleteikben megnyilvánuló sokféleséghez.
4.1.2 Célrendszerünk
Fő céljaink közé tartozik az egészségnevelés, az egészségmegőrzés élethosszig tartó lehetőségének
biztosítása. Egészségnevelő programokkal, pályázatokkal, a mindennapos testedzést biztosító
sportlehetőségekkel.
Másik fontos célunk a tanulók kommunikációs készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak
fejlesztése mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv területén. Ugyancsak az intézményt átható
kiemelt célunk a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése, mely a sikeres munkaerő-piaci
alkalmazkodáshoz szükséges és az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztését biztosítja. A következő években áttörés következik be a kulcskompetenciákat előtérbe
állító, a kooperatív megismerési technikákkal, témahéttel, projekt módszerrel dolgozó nevelésioktatási szemléletet illetően, valamint az IKT eszközök folyamatosan bővülő használatában. Fontos
feladat a pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása, ami a tudásszerzés igényét folyamatosan
fenn is tartja diákjainkban. Mindehhez szükséges a tanulási motiváció kialakítása, a tudás értékének
elismertetése.

Ezen

folyamatok

során

megpróbáljuk

kialakítani

a

nevelt

korosztály

felelősségvállalását is.
Az iskolai élet valamennyi elemét érintő kompetenciaalapú szemlélet a fő szempontokat adja a
tervezőmunka, a továbbképzések, a pedagógiai értékelés, a taneszközök kiválasztása terén egyaránt.
Megjelenik választhatóan a tantárgytömbösítés, amely lehetőséget ad a tananyagok tematikus,
projektszerű, hosszabb folyamatokat is lehetővé tevő feldolgozására. A szigorú tantárgyi rendszer
oldódik, több lehetőség nyílik a gyerekek tevékenykedtetésére, az életszerűbb, összefüggésekre
hangsúlyt helyező szemléletmód formálására.
Meghatározóan fontos célunk az esélyegyenlőség biztosítása. A kompetencia alapú oktatás
megvalósításával, a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével
segítjük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. Ezt szolgálja a differenciálás - a
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tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is segítő – módszertan alkalmazása. Garancia lehet az
esélyegyenlőség minél szélesebb körű biztosítására a személyiségpedagógia, az egyénhez szóló
feladatadás gyakorlata, az egyéni felelősség szempontjai a kompetenciaalapú nevelésben. Ennek a
célnak a szolgálatában áll az integráció megvalósítása is. Fontos feladat a tanulási kudarcok
megelőzése, melyet nagyfokú szakmai segítő gárda segít együttműködés keretében.
Az informatika, a digitális írástudás ismerete napjainkban már elengedhetetlen feltétele annak, hogy
tanulóink lépést tartsanak a korunkat jellemző fejlődéssel. Célunk, hogy készséggé fejlesszük
azokat az ismereteket, amik lehetővé teszik a tanulók számára a számítógép által nyújtott
lehetőségek kihasználását- pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek,
internet-, és az egyre inkább növekvő jelentőségű multimédiás alkalmazások ismeretét,
alkalmazását.
A kompetencia alapú oktatás megvalósításához elengedhetetlen cél a nevelőtestület pedagógiai,
módszertani kultúrájának fejlesztése, a változatos módszerek széleskörű megismerése és
megvalósítása.
Alapvető célunk a gazdag helyi értékvilág beépítése a pedagógiai programba több szinten is.
Először megismertetni kívánjuk tanulóinkat településünk hagyományaival, múltunkkal, jelenünkkel,
lehetőségeinkkel egyaránt. Másrészt kamatoztatni kívánunk minden olyan pedagógiai törekvést,
amely tovább vihető értékeket hordoz, bármelyik óvodában, iskolában fogalmazódott meg az előző
időszakban, az egymásra épülés és közös értékrend kialakítása érdekében. Közös értékként
foglalkozunk a különösen fontos környezeti nevelés kérdéskörével.
4.1.3 Küldetésnyilatkozat - Pedagógiai hitvallásunk
Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtésére törekszünk, ahol gyermek, szülő és pedagógus
egyaránt jól érzi magát. Pedagógiai tevékenységünket a gyermekközpontú nevelés szolgálatába
állítjuk. Célunk diákjaink magas szintű képzése, a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános
emberi és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása, amelyek által tanulóink képesek
megfelelni a kor kihívásainak, hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek a változásokhoz
alkalmazkodni, nyitottak az új dolgok befogadására, képesek saját maguk fejlesztésére,
önművelésre.
Világossá akarjuk tenni tanítványaink számára az élethosszig tartó tanulás fontosságát, mert azt
valljuk, hogy csak a sokoldalú, kreatív emberek állják meg a helyüket az életben, csak a stabil
tudásra lehet később építkezni.
Kiemelten kezeljük a kulcskompetenciák fejlesztését. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség
biztosítását minden tanuló számára – különös gondot fordítva a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekre-, ebben különös segítséget nyújt a
kompetenciaalapú oktatás és az integrált nevelési program teljes módszertana, egész szemlélete,
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tevékenységközpontúsága, valamint a Komplex Alapprogram bevezetése.
4.1.4 Feladatok, eszközök, eljárások
Legfontosabb feladatunk a differenciálás, az inkluzív pedagógia eljárásainak alkalmazása, a
személyiségpedagógia, melynek során a tanulókat bevonjuk saját tanulási folyamataikba,
valamennyi a gyermekszemélyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, valamint az egyénhez
alkalmazkodó pedagógiai folyamatok megvalósítása. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó
munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. A differenciálás során egyaránt szükséges a
homogén és a heterogén csoportképzés előnyeinek kihasználása.
A homogén csoportképzés során a fő feladat a valamilyen területen lemaradt tanulók
felzárkóztatása, valamint a kiemelkedően teljesítők további foglalkoztatása akár ugyanazon a
tanulási órán belül. Ez a tanítási órára való felkészülés során megkívánja a sokrétű feladat
megfogalmazását, melyhez nagy segítséget kaptunk a Gyermekek Háza jó gyakorlatának
alkalmazásával, valamint a tanulás szervezése során pedig a heterogén csoportokkal történő külön
foglalkozást. A személyiségfejlesztés fontos része a fejlesztő értékelés alkalmazása ön- és
csoportszinten egyaránt.
A heterogén csoportszervezés pedig elsősorban a szociális kompetenciák fejlesztését segíti elő, az
önálló és az egymástól tanulás lehetőségét kínálja. A heterogén csoportszervezés négy alapelvre
épít. A jól megtervezett feladatok az építő egymásrautaltságot valósítják meg. Megjelenik ezek
során az egyéni felelősség elve. Biztosítani képes ez a tanulásszervezés az egyenlő részvétel elvét.
A tanulók végül folyamatosan párhuzamos interakciókba kerülnek.
A homogén és heterogén csoportszervezés egymást kiegészítve biztosíthatja a differenciálás
előnyeinek kihasználását. Egyéni lehetőségekhez igazított tanulási környezet, differenciált
rétegmunka (a gyerekek aszerint kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely
fokán állnak, milyen tevékenység szolgálja optimális fejlesztésüket) segíti az egyénre szabott
fejlesztéseket. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanórai differenciálás, az egyéni haladási ütem
biztosítása.
Másik fontos feladatunk a képességfejlesztés kibontakoztatása. Az ismeretek alkalmazásközpontú, a
készségekre, a kulcskompetenciákra összpontosító, tevékenységeket előtérbe helyező pedagógiai
folyamatokat szükséges ösztönözni, megvalósítani. Ennek lesz adekvát kerete a témahetek,
projektek

szervezése,

a

választott

tematikához

kapcsolódó

legkülönbözőbb

tantárgyi

megközelítések integratív szervezése. Ehhez kapcsolódik a projekt módszer alkalmazása, a tanulók
érdeklődésének

és

tevékenykedtetése.

felkészültségének
Fontos

feladat

az

megfelelő

teljesítményekben

érzékszervi

tapasztalásra

realizálódó,

építő

életszerű

ismeretszerzés,

a

tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat alkalmazása. Ennek fontos része a fejlesztő értékelés
biztosítása, mely a pozitívumok hangsúlyozását helyezi előtérbe.
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Új lehetőségeket nyit a nem tanítási órában megszervezett tananyagátadás, pl. témahét, három hetet
meghaladó projekt, melynek keretében lehetőség nyílik iskolán kívüli hatékony és életszerű
ismeretszerzésre (lakóhelyismeret, múzeumpedagógia, IKT eszközök használata).
Az adott évfolyamokon megvalósuló projektek végiggondolása, kialakítása folyamatos feladat.
Fontos, hogy a projektek tartalma építsen a gyerekek érdeklődésére, ezért minden évfolyamon
vannak előre nem tervezhető, a gyerekek érdeklődéséből kiinduló projektek is.
A környezeti kultúra területén mind a tanulók személyes környezete, mind az iskolai környezet,
mind a település világa számtalan példát kínál. Valamennyi területen lehetőség van a környezet
megóvásának, a környezet fejlesztésének, a környezet kulturális szempontjainak figyelembe
vételére. Kiemelt feladat az IKT technikák elsajátítása és alkalmazása.
4.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Alapvető

feladatunk

a

tanulók

személyiségének

komplex

fejlesztése,

s

ezen

belül

megkülönböztetett figyelmet fordítunk az SNI-s tanulókra. Intézményeink pedagógiai programja a
NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és
szükségletekre épül.
Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg:
 a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása,
valamint az ezekre épülő differenciálás.
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink:
 a különböző szintű adottságaikkal,
 az eltérő mértékű fejlődésükkel,
 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,
 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,
 szervezett ismeretközvetítéssel,
 spontán

tapasztalataikkal

összhangban

minél

teljesebben

bontakoztathassák

ki

személyiségüket.
A pedagógiai folyamatokban törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs
készségeinek fejlesztésére. Igyekszünk felkelteni az igényt az egészséges és kulturált életmód iránt,
és fejlesztjük az ehhez szükséges képességeket.
Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a
technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi
szintjéhez méretezett


kiválasztással,



elrendezéssel.
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A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:


műveltségét,



világszemléletük, világképük formálódását,



társas kapcsolatát,



eligazodásukat saját testükön, lelki világukban,



tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben.

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont
volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely
ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi
feladatoknak adtunk prioritást: Az intézmény pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási
folyamata adjon teret:


a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának,



fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat,



járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.

A pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és
iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás- nevelés színtere nemcsak az
iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:
Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok:
 a megismerési vágy fejlesztése,
 megismerési képességek fejlesztése:
 megfigyelő képesség,
 emlékezeti képesség,
 képzelőerő,
 gondolkodás képességek,
 kommunikációs képességek fejlesztése:
 beszédforma, szókincs
 stílus, olvasásmód, íráskép
 empátia,
 a tanulás alapvető feltételeinek elsajátítása:


időteremtés, beosztás,
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motiválás,



aktivizálás,



megerősítés,

 tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása.
Jellem, akarati tulajdonságok fejlesztése terén elvégzendő feladatok:


céltudatosság fejlesztése,



határozottság fejlesztése,



akaraterő fejlesztése,



önállóság fejlesztése.

A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:


a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése,



a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival,



a másság (fogyatékosság, kisebbség) elfogadására nevelés.

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégezendő feladatok:


a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal,



a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során is,



mentálhigiénés program megvalósítása,



felvilágosító tevékenység hatékonyságának növelése,



pozitív példák erősítése,



a sport fontosságának hangsúlyozása.

Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk, fejlesztjük ki a tanulók egyéni tanulási
útvonalait. A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegű feladatok meghatározásával fejlesztjük a
tanulók tanulás iránti motivációját.
4.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlődését. A különböző műveltségi területek feldolgozása során adjon ismereteket a betegségek,
balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére.
Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és
szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, ifjak egészségi állapotát javítják.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Az
egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével
alakíthatók ki. Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális
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fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
 Tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása.
 Tanítsa meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség.
 Tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra, gyakorlással, segítéssel, példamutatással.
 Ösztönözze a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására.
 Segítse mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészséges életmód kialakításában, a
döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes döntések megvalósításában.
 Szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.
 Adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére.
 Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való
tiszteletére.
 Önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan, helyes döntéseket
hozni, egészséges életvitelt kialakítani.
 Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fogyatékos
embertársaik iránt.
 A káros függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz
táplálkozás) kialakulásának megelőzésére neveljen.
 Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel.
 Fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő
felkészítésre.
 Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést.
Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
 A szociális és életviteli és környezeti kompetenciák összehangolása az egészségstratégia
kiemelt területeivel.
Az egészségstratégia kiemelt területei és színterei:


Egészséges táplálkozás.



Szenvedélybetegségek.



Szexuális felvilágosítás (AIDS prevenció).



Elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat.



Testi higiénia.



Testedzés, mozgás, helyes testtartás.
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Iskolán belül:
1. Tanórai foglalkozások


A biológia, az egészségtan, és az osztályfőnöki órák tananyaga.



Minden más tantárgynál komplex nevelési folyamat.

2. Tanórán kívüli foglalkozások
 A napközi otthon nyújtotta lehetőségek, szabadtéri játékok.
 DÖK által szervezett iskolai napok keretében mozgásos programok, vetélkedők
szervezésével népszerűsítjük a helyes életmódminta kialakítását.
 Propagáljuk és részt veszünk más intézmények, szervezetek által rendezett
megmozdulásokon, akciókon.
 Különböző akciókhoz való csatlakozás – (Happy víz, Biztonságos iskola program
…).
Iskolán kívül:
 Pedagógiai szakszolgálat
 Gyermekjóléti szakszolgálat
 Rendőrség
 Intézmények, alapítványok
 Községi rendezvények
Egyéb lehetőségek:
 Az iskolai médiumok figyelemfelkeltő szerepe.
 Iskolaorvosi szűrővizsgálatok, konzultációk, prevenció szerepe.
 Fogorvosi szűrő vizsgálatok kiemelt szerepe.
 Rendszeres védőnői szolgáltatás, segítségnyújtás, vetélkedőkre való felkészítés.
 Szülői társadalom bevonása, előadások, tájékoztatók, közös rendezvények,
kirándulások szervezése.
 Ügyeleti tevékenység maradéktalan ellátása a balesetek és sérülések elkerülésére.
 Nevelői odafigyeléssel gondoskodni kell a rászoruló tanulók rendszeres és
egészséges táplálásáról.
 Részvétel az Iskolatej és Iskolagyümölcs programban.
Konkrét célok, tevékenységek
Egészséges táplálkozási szokások kialakítása
A tevékenységek színterei, munkaformái:
 osztályfőnöki órák,
 napközis, szabadidős csoportok (étkezde) – (folyamatosan és aktuálisan),
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 iskolai pályázatok, versenyek (diákönkormányzat koordinálásában).
Testi higiénia
A tevékenységek színterei, munkaformái:
 osztályfőnöki órák (felső tagozat),
 testnevelés órák (öltözők, mosdók),
 tantárgyi lehetőségek (integráció).
Testedzés, mozgás, helyes testtartás
A tevékenységek színterei, munkaformái:
 testnevelésórák,
 sportköri tevékenységek,
 napközis és szabadidős tevékenységek,
 valamennyi ülő foglalkozású tanóra keretén belül.
Szenvedélybetegségek
A tevékenységek színterei, munkaformái:
 osztályfőnöki órák,
 biológiaórák,
 szakkörök,
 védőnői, iskolaorvosi előadások.
Szexuális felvilágosítás (AIDS prevenció)
A tevékenységek színterei, munkaformái:
 biológiaórák,
 orvosi, védőnői előadások,
 felvilágosító médiák (film, videó, szakirodalom).
4.3.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az EMMI 128.§ (3) a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet
kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, köztük az elsősegély-nyújtási alapismeretek
elsajátítására.
Iskolai terv
Az iskola pedagógusai minél nagyobb számban végezzék el az elsősegély-nyújtási tanfolyamot. A
testnevelő tanárok elsőbbséget élveznek a képzés támogatásában.
Az osztályfőnöki programokba, tanmenetekbe épüljön be a tanulók számára elsajátítható
elsősegély-nyújtási alapismeret, mint állampolgári, emberi kötelezettség.
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Osztályfőnöki órán az iskolai védőnő minden tanévben közösen meghatározott évfolyamon tartson
szakmai felkészítést a témáról.
A biológia tantárgy programja szintén kiemelten foglalkozzon az elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
Az iskola eddigi hagyományainak megfelelően tanulóink továbbra is minden tanévben lehetőség
szerint vegyenek részt a Vöröskereszt és a Katasztrófavédelem által szervezett elsősegély-nyújtási
versenyen.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos célok:
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
 ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és
az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását a következő tantárgyak ismeretei és
tevékenységformái is elősegítik:


biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és vénás vérzés, újraélesztés,



kémia: mérgezések. vegyszerek okozta sérülések, savmarás, égési sérülések,
forrázás, szénmonoxid mérgezés,



fizika: égési sérülések, forrázás,
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testnevelés: sérülések, ellátásuk,



környezetismeret: segítségkérés, hívószámok, napszúrás, villámcsapás,
zivatar, szélsőséges időjárás.

4.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. Mivel a
közösség egyénekből áll az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a
közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több
lesz, mint tagjai egyszerű együttese.
Az új tanulási módszerek, a kooperativitásból fakadóan a közösséget fel kell készítenünk az SNI-s
tanulók integrált nevelésére. Ennek érdekében tudatosítanunk kell a másság fogalmát és annak
elfogadását.
A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek
 Szociális és állampolgári kompetenciák: konfliktuskezelés, együttműködő magatartás,
környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás, másság
elfogadása, empátia, kapcsolatteremtés, saját identitásától és képességeitől eltérő
tulajdonságok toleranciája, önfejlesztő képesség, önbizalom, önbecsülés képessége,
szabálykövetés, szabályalkotás képessége
 Anyanyelvi kommunikáció: saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és
írásbeli, nyelvi kifejezőkészség, önálló véleményformálás, érvek kifejtése- konstruktív
vita képesség, világos kifejező készség,
 Digitális kompetencia: az új információs környezetben való eligazodás képességét,
 Kezdeményezőképesség

és

vállalkozói

kompetencia:

alkalmazott

változatos

munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését,
A közösségi nevelés területei
 a család
 az iskola
 az iskolán kívüli közösségek.
Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei
 tanórák
 tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi, kirándulások...)
 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati munka)
 szabadidős tevékenység
 hagyományápolás
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Iskolai hagyományaink: fontos részét képezik azok a rendezvények, amelyek felsorolása és tanévi
ütemezése az intézmény Éves Munkatervében kerül meghatározásra. Az éves munkatervet a
tantestület állítja össze és fogadja el az intézményvezető jóváhagyásával az évnyitó értekezlet
keretében.
4.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget a közösségi érdek,
közös cél, közös értékrend és a tudat tartja össze.
Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának
összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a tanulók spontán,
véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célunk ebből a nem nevelési szempontból összetömörült
csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely képes:
 A közös cél érdekében, a közös értékrend elfogadására valamint hajlandó az iskola
szervezett keretein (tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.
Ennek a célnak a megvalósításához, több esztendő kitartó, állhatatos és türelmes munkájára van
szükség. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk:
 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi
és munkaerkölcs erősítésével,
 a tanulók kezdeményezéseinek segítése,
 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,
 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással; helyes
cselekvések bemutatásával; bírálat, önbírálat segítségével;)
 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesztése,
 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő
évfolyamon a már elért eredményekre való építés,
 olyan nevelőkollektíva kialakítása (megtartása) mely összehangolt követeléseivel és
nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja,
 különböző

változatos

munkaformákkal

(homogén

csoportmunka,

differenciált

csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való
felelősség érzésének erősítése.
4.4.2 Tanórán kívüli programok
Fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok megvalósítása során az informális nem formális
tanulási módszertanok alkalmazását, a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas
fejlődésének előmozdítását, az élményalapú tanulás módszertani megalapozását, a tanulás
közösségi élménnyé formálását, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, informális és
nem formális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott tanulási környezet biztosítását,
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tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését, valamint ezt támogató
szakmai környezet kialakítását.
Ezek az alábbi tevékenységek során valósulnak meg:
 a tematikus napközi és
 tematikus bentlakásos programok megvalósítása hozzájárul a tanulók (1-7. évfolyam)
NAT kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez. A nem formális oktatási programok
felhasználása növeli a tanulási motivációt, mely a lemorzsolódás csökkenésére van
jótékony hatással, továbbá fejleszti a tanulók szociális (egyéni és társas)
kompetenciáit,
 erdei iskola 1-8. évfolyamon.
Mindezek az alábbi területeken eredményezhetnek pozitív változást:
 a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése,
 a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növekedése,
 az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése,
 az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlődése.
Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt
kirándulások, túrák, napközis szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés
kiváló területei.
Feladat:
 nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére,
 átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelőn fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését.
 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a
közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek,
 a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti, sport)
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez,
 a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti
felelősség érzését.
4.4.3 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások,
amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz és hatása nem
csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is.
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A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni.
Munkatervben rögzített időpontban az osztályfőnökök irányításával tanulmányi kirándulásokat
szervezünk. Általában 1 nap az időtartama, de felsőbb osztályokban gyakori az ország különböző
tájain eltöltött két nap. Ezen idő alatt nem csak sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek, hanem az
iskolán kívül együtt eltöltött 1-2 nap közösségformáló ereje is meghatározó. Ezen kívül az
osztályfőnökök nagyon sok más programot is szerveznek a tanév során. Múzeumlátogatás, állatkerti
séta, esztergomi, budapesti nevezetességek megtekintése, üzemlátogatások, koncertek stb.
Régi

hagyományt

szeretnénk

folytatni

a

színházlátogatások

biztosításával.

Budapestre,

Székesfehérvárra, valamint a helyben szervezett, vagy a közelben szervezett bérletes előadásokra
visszük el diákjainkat. Az ezeken való részvételnél - tekintettel a magas jegyárakra - az alapítvány
nyújtotta lehetőséget is kihasználjuk.
Az iskolai sportkör foglalkozásait versenyekre történő felkészítésre, tömegsport foglalkozásokra,
fordítjuk. Emellett az időjárás függvényében - a téli időszakban - iskolai jégpályát készítünk, amit a
testnevelési órákon kívül a délutáni, esti órákban a gyerekek és a szülők egyaránt használhatnak.
4.4.4 A diákönkormányzat közösségfejlesztési feladatai
Célja, hogy az iskola tanulói együttesen és egyénileg is valós gazdái legyenek az iskolai élet azon
részének, amelyre a Nemzeti Köznevelési Törvény, a Házirend és a Diákönkormányzat Szervezeti
és Működési szabályzata felhatalmazást ad. A diákönkormányzat az iskolai élet alábbi területeinek
szervezésében vesz részt:
 szabadidős programokat javasol,
 hagyományokon alapuló, közösségépítő rendezvényeket bonyolít (iskolanap, farsang,
gyermeknap),
 dönt évente egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról.
Közösségfejlesztő feladataink a diákönkormányzat működésével kapcsolatban:
 biztosítani a diákjogok megismerését, érvényesülését iskolánkban,
 megteremteni az érdekképviseletet a tanulók és tanulóközösségek számára,
 évente alkalmat adni arra, hogy a tanulók minden olyan kérdésben szót kapjanak, amely az
egyén és a közösség életét érinti,
 lehetőséget nyújtani arra, hogy a tanulók tervezzék, szervezzék saját programjaikat, részt
vegyenek a végrehajtásukban és azok értékelésében.
4.5. Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram a 2019/2020-as tanévben 1−4. évfolyamon kerül bevezetésre, majd
felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől az 5-8. évfolyamon is.
Alapelvek, célok, feladatok
26

Célok:
A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú
beavatkozásainak megalapozása;
 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a
tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a
szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a
továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.
 Transzverzális

készségek

fejlesztése

(kritikus

gondolkodás,

kreativitás,

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és
az érzelmek kezelése).
 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a
heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló
és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.
Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát biztosító,
a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
Komplex Alapprogram
 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést
támogató módszereket;
 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt
növelő Komplex Instrukciós Programot;
 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az
alprogramok segítségével.
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók
aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek
mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás
élménye.
Faladatok, eljárások, eszközök, módszerek
Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!
 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak.
 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják.
 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában és megvalósításában.
 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák
légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus
csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső
kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
 A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
28

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd)
kiépítése.
Kiemelt fejlesztési feladataink:
 énkép, önismeret,
 hon-és népismeret,
 európai azonosságtudat,
 egyetemes kultúra,
 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés,
 gazdasági nevelés,
 környezettudatosság, fenntarthatóság,
 művészeti nevelés,
 művészeti eszközökkel történő nevelés,
 a tanulás tanítása,
 testi és lelki egészség,
 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe,
 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak.
További feladatok
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.
 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére.
 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés,
kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés,
szerepjáték, drámapedagógia stb.).
 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.
 Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!
 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.
 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.
 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi
eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.
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 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.
 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív
méréseket.
 Emberléptékű következetes követelés.
 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.
 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló,
ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan
képes megoldani.
Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök
A program szakmai anyagai:
 Nevelési- oktatási program - KAK
 Tanítási stratégia - DFHT
 Alprogrami koncepciók
 Alprogrami eszköztár és feladatbank
 Tanítói- tanári kézikönyvek
 Óraillusztrációk, példák
 Foglalkozástervek
 Tankockák
További tanulást segítő eszközök:
 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.
 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.
 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló
módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.
 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem
szélsőséges) alkalmazása.
 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák
alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben
tartása, a konfliktusok kezelésére.
 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.
 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.
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 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban
célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák
alkalmazása.
Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:
 a rend és fegyelem fenntartása,
 tanuló szabadságának biztosítása,
 tanulói viselkedés szabályozása,
 pozitív tanulási légkör biztosítása,
 csoportfolyamatok elősegítése.
Alkalmazott módszerek
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a
Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban)
szükséges alkalmazni.
A DFHT célja
 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportokfejlesztése.
 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
 Az alulmotiváltság mérséklése.
 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
DFHT koncepciója, módszerei
Egyénre szabott differenciálás
 egyedül végzett munka
 rétegmunka
 teljesen egyénre szabott munka
 részben egyénre szabott munka
Párban folyó munka
 páros munka
 tanulópárok munkája
Csoportban végzett munka
 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
 KIP
Ezenkívül, a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
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Alapmódszerek:
 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés,
 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat,
 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.
Motiváló módszerek/munkaformák:
 páros munka
 csoportmunka
 játék
 szerepjáték (drámapedagógia)
 vita
 kutató-felfedező módszer
 kooperatív módszerek
 projekt módszer
 szituációs játékok
A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:
 testnevelés óra,
 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben,
 szabadidős mozgástevékenységek.
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az
alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség
életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma
Fejlődés-és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása
iskolai környezetben.
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Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul az
egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazítható
tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél

továbbá,

hogy

megalapozza

a

vitakultúrát,

kritikus

gondolkodást

és

az

önálló

felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az
egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így az
életgyakorlat témái komplexekés minden szinten -a rendszerszemléletnek megfelelően kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
 egészséges életmód, életvezetés,
 környezettudatosság (fenntarthatóság),
 állampolgári felelősség (közösségi szerepek),
 életút-támogató pályaorientáció,
 család, párválasztás,
 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés).
A művészetalapú alprogram (MA)
Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató
pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mérséklésének irányába.
A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására.
Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások
biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:
 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén.
 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása.
 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között.
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 tanulásfejlesztés a művészetek révén.
 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú gyakorlatokon
keresztül.
 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.
 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajtságaihoz

alkalmazkodó,

esélyegyenlőséget

biztosító

pedagógiai

módszerek

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.
Az alprogram tartalma
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a
differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása
iskolai környezetben.
A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stratégiák
megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai élet
területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az
sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind
az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével a
tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá
tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve,
hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem
a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
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A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.
 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.
Játék alapú megközelítések:
 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése.
 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése.
 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba.
 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása.
Játékstrukturált megközelítések:
 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.
 Logikai játékok, logisztorik.
 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok.
 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok.
A digitális alapú alprogram (DA)
A

Digitális

alapú

alprogram

az

IKT-műveltség

elemeit

kereszttantervi,

transzverzális

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését
tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a digitális
eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és
kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák
megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát,

tanulás

módszertani

ismereteiket,

(inter)diszciplináris

repertoárjukat,
ismereteik

körét,

pályaorientáció
és

mindent

szempontjából
egybevetve:

a

releváns
tanulók

személyiségformálásához is hozzájáruljon.
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Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
 Játékalapú megközelítések.
 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat.
 IKT-műveltség.
 Hálózati

részvétel

és

együttműködés,

problémamegoldás,

kommunikáció

és

eszközhasználat.
 Digitális írástudás.
 IKT alapú óratervezés.
 Személyes tanulási környezet menedzselése.
Komplex óra
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek
együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a
tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A „Komplex órák”
tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási stratégia,
valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák esetében a tantárgyakon
átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.
Tartalmi fejlesztési pontok:


legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne,



kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához,



minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz.
komplex óraszám).

Ráhangolódás
A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és
érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal 20-25 perces
foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakításával megkönnyítjük a
kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése a következő:
 Üdvözlés
 Beszélgetés
 Közös tevékenység/játék
 Zárás
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A Ráhangolódás megvalósítása általában a nap elején történik, időtartama 25-45 perc, helye a nap
kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején.
„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus segít
Házi feladat
Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a
szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak
módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne
legyen szükség otthoni tanulásra.
Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van:
1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés),
2. a minősítő (szummatív értékelés),
3. a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a
pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az
oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején végzünk,
hanem a tanév közben is felmérjük, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett
diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási
stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen
szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a
követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat
írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő
(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A pedagógus,
miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a
megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti
a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért
fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és
hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a
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teendők határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus
visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott
problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen:
 az önértékelés,
 a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
Az iskolában folyó munka időkerete
1) A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében nem tér
el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan
elkülönülő egységre oszlik:
a) délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során


kötelező

és

szabadon

tervezhető,

nagyobb

részben

délelőtt

szervezett

foglalkozásokra, amelynek 80%-át a Komplex Alapprogram a pedagógusok
módszerbeli gazdagságát tekintve nem szabályozza. A tanítási órák 20%-ában
ellenben a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiájának, a DFHT tanításitanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált egyéni munka, a rétegmunka, a
pármunka, a kooperatív módszerek, a csoportmunka, a drámajáték és a
projektmunka).


A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a
kereszttantervi tartalmak kb. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon.

b) a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során


a Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra
húzódnak;



zajlik a „Te órád”.

4.6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:


a tanítási órákra való felkészülés,



a tanulók dolgozatainak javítása,



a tanulók munkájának rendszeres értékelése,



a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,



kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
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a tanulmányi versenyek lebonyolítása,



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,



felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,



iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,



osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,



az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,



szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,



részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,



részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,



tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,



iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,



részvétel a munkaközösségi értekezleteken,



tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,



szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,



osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza
meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre


Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.



Szülői értekezletet tart.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
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Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.



Részt vesz az osztályfőnöki közösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.



Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

4.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
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.
4.7.1 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 –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján
terápiás fejlesztő 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,
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a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,



a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,



speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,



képességfejlesztő játékok, eszközök,



számítógépek fejlesztő programokkal.

4.7.2 A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:


szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal, az érintett szülőkkel;



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 szülőkkel való együttműködés;



családlátogatások;



szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;



szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

4.7.3 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek


szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, 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;
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iskolai sportkör, szakkörök;



a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);



szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);



a szülőkkel való együttműködés;



családlátogatások;



szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;



szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

4.7.4 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A kialakuló teljesítményeket figyelve tudatosan keressük a jó képességű és kiemelkedő
teljesítményeket produkáló tanulókat. Célunk, hogy hatékony segítséget nyújtsunk nekik
képességeik kibontakoztatásához. Az új tanulásszervezési eljárások különösen lehetővé teszik a
tanulók

személyiségjegyeinek

szélesebb

körű

megismerését,

képességeik

sokféleségének

megmutatását, tehetségük orientálását. A projekt tevékenykedtető eljárásai keretében valóban jól
formálhatók a tanulók képességei, fejleszthetők kompetenciái. A témahét szintén gyakorlatias
pedagógiai folyamatában elmélyíthető a tanulók érdeklődése, amelyre alapozva épülhet egy
motivált képességfejlesztés.
A kibontakozásra minden tanulónak lehetőséget kell adni: fontos, hogy a valamely területen –
mozgás, tánc, kézügyesség stb.- tehetséges SNI-s tanulókat is célirányosan fejleszteni szükséges.
A tehetséggondozás elsődleges színterei a csoportbontások, a szakkörök iskolai rendszere, a megyei
és az országos pályázatok, vetélkedők.
Javasoljuk tanítóink, tanáraink számára a differenciált, személyiségfejlesztő tanulásszervezést,
annak érdekében, hogy minden tanulónk a neki leginkább megfelelő fejlődési ütemben haladhasson
az ismeretek megszerzésében. A tanulásszervezési metódus közben biztosítjuk az optimális
előrehaladást, az érdeklődés szerinti csoportalakítást, a csoportváltás lehetőségét, és szorgalmazzuk
a differenciált házi feladatokat. A taneszközök kiválasztásakor - esetleges kimunkálásakor előnyben részesítjük a differenciálást lehetővé tevő anyagokat.
Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulás motivációs bázisának erősítését. Sokat jelenthet, ha a
tantárgyi munkában erősödik a sokoldalú szemléltetés a korszerű ismerethordozók bekapcsolásával,
amely

a

vizualitásban

rejlő

lehetőségeket

is

megragadja.

A

tevékenységközpontú

tanulásszervezéssel a tanulás és az ismeretek alkalmazása kerül előtérbe. Célunk az önállóság
fejlesztése (lásd még: kulcskompetenciák).
A tehetséget nem csak az intellektuális képességek terén kutatjuk. Keressük a jó képességű
színjátszókat, rajzolókat, énekeseket, kézműveseket és a kiemelkedően sportolókat.
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Az érdeklődés szerinti differenciálás legfontosabb területe a tehetséggondozó szakköri forma. E
foglalkozások által biztosított feltételek kihasználása nagyon fontos lehetőség a tehetséggondozás, a
sokoldalú képzés szempontjából. A szakkörökön általában a tantárgyi követelményeket
legeredményesebben teljesítő tanulók vesznek részt, ezért sokkal nagyobb lehetőség van a tananyag
elmélyítésére, esetleges bővítésére, az önálló logikus gondolkodás fejlesztésére, az absztraháló
képesség, a találékonyság és az ötletesség fejlesztésére.
A tanulói igényekhez igazodva, azt figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítunk önköltséges
tanfolyamok megszervezésére.
Az egyéni képességek kibontakoztatásának eredményességére legjobb mérce a közvetlen
környezettől független versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel. Az egészséges
versenyszellem kialakítása és ápolása a tehetséggondozás rendkívül fontos részét alkotja.
A források sokféleségének felismertetésére és alkalmazására törekszünk az önművelési, a versenyés kutatási feladatok folyamatos végeztetésével. A tanár-diák közös alkotómunka technikáinak
folyamatos alkalmazása, az eredmények beépítése a mindennapi gyakorlatba.
Tanórai foglakozásokon: a tehetségek felismerése, fejlesztése feladatadásokkal, a tanuló életkori
sajátosságának, kiemelkedő képességének figyelembevételével.
Tanórán kívül: szaktanári foglalkozások, önálló ismeretszerzésre ösztönzés, gyűjtő és
alkotómunkára ösztönzés, versenyekre irányítás, felkészítés.
Alapfeladataink:
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési eljárások
alkalmazása:


differenciált tanulásszervezés,



kooperatív technikák,



projektmódszer,



tevékenységközpontú pedagógiák,



a bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése.

A tehetség, képesség kibontakozását az alábbi tevékenységek segítik:


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,



tehetséggondozó foglalkozások,



iskolai sportkör, szakkörök,



versenyek, vetélkedők,



szabadidős foglalkozások,



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



pályázati lehetőségekről tájékoztatás nyújtása.
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4.7.5 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak
jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő különbségek,
hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében, személyi
higiénia terén is.
Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos feladat. Történhet speciális felzárkóztató
programokkal, különösen, ha kisebb gyerekekről van szó, azonban főként a személyes törődésnek,
beszélgetéseknek lehet nagy szerepük, melyekkel elősegíthetjük, hogy a diák elfogadja önmagát
jelenlegi nehézségeivel, aktivizálja erőit hiányosságok felszámolása érdekében, s megakadályozzuk,
hogy a lemaradás magatartás és lelki zavarok kialakulását idézze elő.
Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibás nevelési attitűdök
következtében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos
ajándékozásával zárkóztathatunk fel.
A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó
pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes
önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai
differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését.
E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás
ne lássa kárát a felzárkóztatásának. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb
tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos
kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is jó gyümölcsöket teremjen.
E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás illetve a szintre hozás.
Alsós fejlesztő gyakorlatok
Az eredményes iskolai tanulás alapvető feltétele a tanuló iskolaérettsége. A fejlődésnek megfelelő
feltételei vannak, biológiai és pszichikus téren egyaránt. Ezek a feltételek egyrészt örökletes, ill.
veleszületett vagy szerzett adottságok, másrészt a környezetnek a gyermekre gyakorolt helyes,
céltudatos nevelői ráhatásai. Sokféle készség, képesség szükséges már az általános iskola első
osztályában is ahhoz, hogy a pedagógus oktató-nevelő munkája eredményes legyen.
A pszichikusan iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája
jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. A
szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja:


az érdeklődés a környezet iránt, ez bizonyos fokig kapcsolatban van a figyelem és a
megfigyelőképesség fejlődésével, ill. fejlettségével,



a gondolkodás terén analízisre és szintézisre való képesség a jellemző,



a beszéd megfelelő fejlettsége, mely fontos szerepet játszik az ismeretszerzésben és
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mások megértésében.
A felsoroltakon kívül a már meglévő tapasztalatok, alapismeretek és a gyakorlati készségek
nagymértékben fokozzák az iskolára való alkalmasságot. (Ide tartoznak a gyermek saját magára,
természeti és társadalmi környezetére vonatkozó tapasztalatai, alapismeretek, az ábrázoló készség,
megfelelő kézügyesség és mozgásbeli ügyesség.)
Az egészséges, kiegyensúlyozott felnőttkor alapja a gyermekkor, éppen ezért nagyon fontos a
zavarok korai felismerése.
Az általános iskolában folyó összetett munka egyik fontos része azoknak a gyerekeknek az oktatása,
nevelése, akiknek fejlődése eltérően alakult a korai gyermekkorban. Fontos és lényeges feladatai
vannak ebben a folyamatban a szociálpedagógusnak a káros tényezők konkrét vizsgálatával, és
ennek ismeretében a lehetséges és szükséges speciális módszerekkel a káros hatások
kiküszöbölésére, ill. csökkentésére.
Fontos:


a személyiséget károsító környezeti tényezők felismerése - ingerszegény környezet,
elhanyagoltság, rossz családi körülmény, helytelen nevelési eljárás stb.



a gyermek és a felnőtt környezet közötti kontaktus, a gyermeknek a társaihoz való
viszonyulása, megnyilvánulása - mindezek utalnak az érzelmi kiegyensúlyozottságra is,
amit feladathelyzetben, szünetekben és spontán tevékenység végzése közben
figyelhetünk meg a gyermekeknél.

Ezeken kívül fontos felmérni a vizuo-perceptuo-motoros, az akusztikus- és nyelvi képességeket, az
emlékezet, a szerialitás, a téri tájékozódás szintjét, valamint a test finom- és nagymozgásait.
A felmérésekhez segítséget nyújtanak a különböző vizsgálatsorok és programok (pl. Porkolábné
Balogh Katalin: Mozgásfejlesztő program; Brigitte Sindelar: "De jó, már én is tudom"programcsomag; Goodenough-féle vizsgáló eljárás; Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni stb.), és ily
módon megismerhető a várható, vagy a már kialakult tanulási zavar háttere. Megtudható, hogy a
gyermek mely részképesség-gyengeségek miatt igényel fejlesztő foglalkozást.
Minél hamarabb sikerül felfedeznünk a problémákat, megelőzhetjük, hogy az elsődleges tünetekre
rakódjanak a várható következmények: a magatartászavar, agresszió, regresszió, önértékelési
probléma, iskolai kudarcok stb.
A fejlesztő foglalkozások megtervezésénél a programok kiválasztásával meg kell tervezni, hogy
mely célokra irányul elsődlegesen és melyekre lehet másodlagos fejlesztő hatással.
Részképesség-gyengeségek egyéni vagy kiscsoportos korrekciója
A terápiát minden esetben vizsgálóeljárással indítjuk. Ezután kerülhet sor a meg-felelő programok,
feladatcsoportok kiválasztására, az egyénre szabott fejlesztési irányok meghatározására.
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Természetesen fel kell tudnunk mérni azt is, hogy melyek azok a gyengeségek, hiányok, zavarok,
amelyek már nem tartoznak kompetenciánkhoz, hogy a gyermek fejlődését szem előtt tartva a
megfelelő szakemberhez (pszichológus, logopédus) irányíthassuk.
A foglalkozások lebonyolításánál fontos betartanunk néhány szabályt ahhoz, hogy a gyermek a
munkát ne valamilyen kényszertevékenységnek érezze, hanem örömét lelje a játékos feladatokban.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek számára ezek a foglalkozások- bármennyire is
játékosnak tűnnek- nagyon megerőltetők, fárasztóak, hiszen éppen azokban a képességekben várunk
el tőle sikereket, ahol nehézségei vannak.
A fejlesztő foglalkozás hatásfokát fél évnél nem rövidebb időtartamú foglalkozás után éri csak el
igazán. Munkánk szükségességét és eredményességét a fejlesztés hatásfoka igazolja, amelyet a
vizsgálóeljárás megismétlésével ellenőrizhetünk.
4.7.6 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Iskolánk tanulóinak családi háttere, otthoni indíttatása igen különböző és ez jelentősen befolyásolja
pedagógiai munkánkat. Tanulóink egy része az átlagosnál magasabb színvonalú szociokulturális
háttérrel rendelkezik, ahol a szülők magas elvárásokat támasztanak.
Ugyanakkor jelentős azoknak a száma, akiknek családja különböző problémákkal küzd
(munkanélküliség, csonka család, megélhetési gondok, alkoholizmus). Ezek a nemkívánatos
környezeti hatások tükröződnek a gyermekek lehetőségeiben, teljesítményében viselkedési és
beszédkultúrájában egyaránt. Ezeknél a tanulóknál a személyiség fejlesztése az átlagosnál nagyobb
törődést, türelmet, empátiát és szakértelmet kíván a tantestület tagjaitól.

A tanulás kezdeti

időszakában a tapasztalati ismeretszerzés, a tevékenységközpontú tanítási stratégia alkalmazása
segíti a kitűzött célok elérését.
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:


szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, és a
gyermekjóléti szolgálattal;



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;



fejlesztő foglalkozások;



a napközi otthon;



iskolaotthon;



a tanulószoba;



a felzárkóztató foglalkozások;



a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;



a családlátogatások;



fogadóórák;
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a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

A magatartási, beilleszkedési zavarok társadalmi problémákra, a család funkciózavaraira és
betegségekre vezethetők vissza. A pedagógus szakma „tömeges” jelenségként éli meg az utóbbi
egy-két évtizedben ezeket a nehézségeket. A szakmai kompetencia csak úgy tartható fenn, ha
folyamatosan felkészülünk a kezelésére.
Stratégiánk:
 Szoros kapcsolatot alakítunk ki az óvodákkal, a pedagógiai szakszolgálattal annak
érdekében, hogy már az iskolára előkészítő év(ek)ben informáltak legyünk a nehézségekről.
Szakmai kompetenciánk korszerűsítésével is befolyással leszünk az iskolába kerülő első
osztályos tanulók fejlettségi szintjének minden irányú és pontos felmérésére.
 Évente szakmai jellegű nevelési napot iktatunk be olyan pedagógiai problémák gyakorlati
kezelése érdekében, mint az egyre gyakoribb diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, illetve
beilleszkedési

zavarok

témakörben.

Törekszünk

a

Pedagógiai

Szakszolgálat

segítségnyújtásának maximális kihasználására.
 A beilleszkedési zavarokkal és magatartási problémákkal küszködő tanulók érdekében – az
illetékes szakmai bizottság javaslata alapján – az iskola fejlesztő, kompenzációs
foglalkozásokat szervez. A fejlesztő foglalkozásokat – elsősorban az 1-3. osztályokban évfolyamonként, az adott probléma fejlesztési területének megfelelő kiscsoportban (4-5 fő)
szervezzük.
 A csoportban nem fejleszthető, egyéni foglalkozásra szoruló hátrányos helyzetű tanulót az
iskola – lehetőségeihez mérten – egyéni foglalkozás keretében segíti hátrányainak
enyhítésében. A beilleszkedés, a magatartási zavarok enyhítése minden intézményi dolgozó
közös feladata.
 A normál pedagógiai módszerekkel nem fejleszthető tanulók esetében a Pedagógiai
Szakszolgálat fejlesztő gyógypedagógusa segítségét vesszük igénybe. A beilleszkedési
zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulót egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól valamennyi, a tanuló
tanításában résztvevő pedagógus közös véleménye alapján mentesíti az iskola igazgatója.
Nem hagyható figyelmen kívül a differenciált munka sem. A megfogalmazott eljárások segítsenek a
tanulási esélyegyenlőség feltételének megteremtésében:
 együttműködés a fenntartóval, családokkal, a szakmai és civil szervezetekkel;
 kulcskompetenciák megalapozása az 1-6. évfolyamon;
 kulcskompetenciák bővítése, megerősítése a fejlesztő szakaszban;
 tanulási nehézségek feltárása, problémamegoldás a nevelés egész folyamatában és minden
területen;
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 a tanulók személyiségének megismerése és hozzá illeszkedő pedagógiai módszer,
kooperatív technikák alkalmazása;
 kiemelkedő teljesítmények, tehetségjegyek feltárása, fejlesztése (tantárgyi, tevékenységi,
iskolán kívüli formában);
 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési
eljárások;
 projekt-módszer alkalmazása;
 tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása;
 fejlesztő, szöveges értékelés alkalmazása 1. és 2. évfolyamon félévig;
 az alapozó szakasz elnyújtása;
 tapasztalatszerzés,

ismeretszerzés

lehetőségeinek

kitágítása

az

IKT-s

eszközök

alkalmazásával.
4.7.7 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A gyermek- és ifjúságvédelem rendszerének működtetésével biztosítani kívánjuk, hogy a
gyermekeket veszélyeztető problémákat időben felismerjük, segítséget tudjunk nyújtani azok
leküzdéséhez.
Célok:
 A gyermekek életútjának figyelemmel kísérése.
 A hátrányos megkülönböztetés elkerülése.
 Az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség megteremtése.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink:
 Közreműködünk

(családlátogatás,

rendszeres

kapcsolattartás

a

családokkal,

környezettanulmány) a tanulóink fejlődését veszélyeztető okok felderítésében.
 Pedagógiai

eszközökkel

törekszünk

a

káros

hatások

megelőzésére,

elhárítására,

ellensúlyozására, hogy a ránk bízott gyermek leküzdje azokat a hátrányokat, amelyek
születése, családi, vagyoni helyzete vagy bármilyen más ok miatt fennállnak.
 Kiemelt figyelmet fordítunk az igazolatlan hiányzások megelőzésére, csökkentésére.
 Biztosítjuk, hogy tanulóink megismerjék jogaikat, véleményt tudjanak mondani az őket
érintő kérdésekben.
 Szükség esetén intézkedést kezdeményezünk a gyermek érdekében.
A tanulókkal a tanítási év megkezdésekor, valamint életkoruknak, fejlettségi szintjüknek
megfelelően ismertetjük az egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát. Iskolánkban
szociális segítő segíti és hangolja össze az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi
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munkáját. Munkáját úgy szervezi, hogy a gyermekek hozzá tudjanak fordulni, segítséget tudjanak
tőle kérni. Szükség esetén közvetítőként lép fel a tanulók, szülők, pedagógusok, az intézmény
vezetői között. Tevékenysége kiterjed a családok, a szülők megsegítésére is.
A tanulókat és szüleiket a honlapunkon keresztül és szülői értekezleten tájékoztatjuk a szociális
segítő személyéről, valamint arról, hogy hol, milyen időpontban kereshető fel. A gyermek- és
ifjúságvédelem érdekében a következő szervezetekkel, személyekkel működünk együtt:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal, Jegyző, Iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ,
Városi rendőrkapitányság.
4.7.8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A szociális hátrány oka lehet anyagi természetű, lehet erkölcsi-neveltetési jellegű, de hátrányt
jelenthet a környezet is. Minden esetet fel kell tárni, egyedileg kell elemezni, értékelni.
Eljárásaink a szociális hátrányok kezelésére:


a kulturált élet iránti igény felkeltése, kialakítása, gyakoroltatása (kiemelten az illem, az
osztályfőnöki óra, a napközis foglalkozások keretében);



igényes iskolai környezettel, kultúrával, programmal alapozzuk meg munkánkat;



az alapvető erkölcsi normák, értékek megismertetése, elfogadtatása tevékenységek útján
igényes tevékenység(ek)be vonjuk be a hátrányos helyzetű tanulót (tanórai
tevékenykedtetés, szakköri, egyéb közösségi formák),



hátránykompenzáló beszélgetések a tanulókkal, esetenként tapintatos bevonása a szülői
háznak,



családlátogatás; tapasztalatainak közös megbeszélése,



nevelési partner intézmények bevonása a felderítés, korrekció folyamatába.

Eszközeink a szociális hátrányok problémáinak kezelésére:


a diákönkormányzat támogatja,



a versenyek anyagi feltételeinek megteremtését, intézményi alapítvány(ok),



a Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdeményezzük és segítjük a mindenre kiterjedő
együttműködést, a hivatásos pártfogók munkáját, a rászorulók szakkorrepetálását,



a vidéki önkormányzatokkal kapcsolatot tartunk bejáró tanulóik sorsát figyelemmel
kísérve, kezdeményezzük a szükséges intézkedések megtételét gyermekvédelmi
ügyekben,



szoros kapcsolatot tartunk a karitatív szervezetekkel, tapintatosan lehetőséget kínálunk
segítségük igénybevételére.
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4.8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, az igazgatóhelyettes, az osztályfőnökök és a szaktanárok, illetve a diákönkormányzatot
segítő tanár tájékoztatják.
A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
A Diákönkormányzat célja:


a diákjogok védelme,



a diákok érdekeinek képviselete,



a véleménynyilvánítás biztosítása,



a hagyományok őrzése és újak teremtése,



a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése,



az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés.



A szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét.

A DÖK működésének alapelvei:


DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli, gyakorolja a diákok közös jogait.



A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló
egyeztetése.



A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket,
magukat a megfelelő fórumon képviseljék.



Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.



A hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket
biztosítja.



Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a
színes diákéletet szolgálják.



A DÖK folyamatosan tájékoztatja a diákokat a diákéletet érintő kérdésekről,
pályázatokról, eseményekről.



Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét.



A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a
kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.



Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben.



Javaslatot tehet az iskolát érintő kérdésekben.

A DÖK szervezeti felépítése:


Az iskola osztályközösségei alkotják



Az osztályok 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormányzat általános gyűlésein.
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A Képviselők személyéről az osztály nyílt vagy titkos szavazással dönt.



A Képviselők feladata, hogy megjelenjenek az aktuális gyűléseken, s ott képviseljék
osztályukat.



A megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az osztályukat a DÖK
tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.



A gyűléseken a szavazás, a választás egyszerű szótöbbséggel történik.

A DÖK hagyományőrző szerepe és feladata:


feladatának tekinti, az iskola és saját hagyományainak megőrzését, ápolását, és új
rendezvények szervezésével hagyományok teremtése.

4.9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen
kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői
szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
A szülői szervezet osztályképviselőit az intézményegység-vezető a munkatervben rögzített
időpontban, tanévenként legalább egyszer hívja össze, és tájékoztatást ad az intézmény munkájáról
és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait.
 A szülőkkel megismertetjük az intézmény házirendjét, segítve ezzel a családi és az iskolai
elvárások összehangolását a családi és iskolai szocializációs folyamatok érdekében.
 Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük előmeneteléről fogadóórákon, szülői
értekezleteken, nyílt napokon.
 A tanév során kölcsönös látogatásokat és tapasztalatcseréket szervezünk az óvónők és
tanítók között.
 Beiskolázás előtt szülői értekezleteken veszünk részt, ahol tájékoztatót tartunk az iskolai
intézményegység programjairól.
 Igény szerint nyílt napokat szervezünk, melyen bemutatjuk az iskolákban folyó munkát az
érdeklődő szülők, óvónők, vagy érdeklődő kollégák számára.
 Pedagógusaink

folyamatosan

egyeztetnek

az

Egységes

Pedagógiai

Szakszolgálati

Intézményegység munkatársaival, akik a szükséges vizsgálatok és foglalkozások
eredményéről rendszeres tájékoztatást adnak.
 A rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az iskolai Szülői Szervezettel.
 Szülők bevonása az új tanulásszervezési eljárások alkalmazásakor: témahét, projekt
előkészítése,

lebonyolítása.

Ezek

alkalmával

a

szülők

segítőként,

alkalmanként

szakemberként, a gyermekekkel együtt működve vesznek részt a pedagógiai folyamatban.
A szülők szóbeli tájékoztatási rendje
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Az intézmény – a Kt.-nek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást
ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a
szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
A szülői értekezletek rendje


Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben
rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi
szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az
osztályban (csoportban) oktató nevelőket, új pedagógusokat is.



Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményegység-vezető (és helyettesei) az
osztályfőnök, a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák
megoldására.

A szülői fogadóórák rendje
 Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a
szülők számára. Az intézmény a tanév során a munkatervben rögzített módon, hetente szülői
fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök
írásban is behívhatja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán
kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell
egyeztetnie az érintett pedagógussal.
A szülők írásbeli tájékoztatási rendje
Az általános iskola a tanulókról rendszeres tájékoztatást ad a KRÉTA napló rendszeres vezetésével.
Havonta tájékoztatja a szülőt gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, félévkor a félévi bizonyítvány
dokumentálja a tanuló előmenetelét, amelyben az érdemjegyek bejegyzése számmal történik.
Az intézmény továbbá tájékoztatja a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről, a
szükséges aktuális információkról is az intézmények honlapján és közösségi oldalán.
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelést, érdemjegyet, bejegyzést az enaplóban feltüntetni. A szóbeli feleletet aznap, az írásos számonkérés eredményét a feladat
kiosztása napján kell beírni.
Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az érdemjegyeket a KRÉTA napló felületén.
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4.9.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A tanulói kapcsolattartás legfontosabb fóruma a diákönkormányzat. Az iskolai diákönkormányzat
az osztályokra, mint feltételezett közösségekre épül. A diákok érdekképviseletét, a diákélet
szervezését választott testület látja el az osztályfőnök támogatásával. A testületbe az osztály
bármely tanulója beválasztható. Az osztályokban működő diákszervezetek munkáját választott
iskolai testület irányítja. A testület tagjait az osztályok küldöttei választják. A testületbe az iskola
bármely tagja beválasztható, kivéve azt, aki ellen a választás időpontjában fegyelmi eljárás folyik.
Az iskolai önkormányzat legfontosabb fóruma az évenként összehívott diákközgyűlés. Itt az
osztályokat választott küldöttek képviselik, akik diáktársaik nevében kezdeményezhetnek, illetve
kérdéseket intézhetnek az iskola vezetőihez. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.
A diákpanaszok az iskola több fórumán is kezelhetőek. Ha egy diák úgy véli, hogy őt sérelem érte,
panasszal fordulhat az iskolai diákönkormányzat tagjaihoz, vezetőjéhez, az osztályfőnökéhez,
illetve az igazgatóhoz. A panaszról értesült fél kötelessége a panasz kivizsgálása, és - ha indokolt orvoslására kísérletet kell tennie. (Kiskorú tanuló esetén panasszal élhet a szülő is.)
A tanuló az őt tanító pedagógus munkájáról többféleképpen és több alkalommal nyilváníthat
véleményt:


bármikor, ha ezt a tanár lehetségessé teszi (például felkéri erre a diákot),



a diákközgyűlésen, ha a véleményalkotás az iskola egészének életét érinti,



osztályfőnöki órán bármikor,



igazgatónál bármikor,

Ha kinyilvánított vélemény - akár pozitív, akár negatív - megerősítést nyer, akkor az iskolavezetés
későbbi döntései során köteles ezt figyelembe venni.
A tanári kar szándéka ösztönözni a diákokat arra, hogy közszolgálatai tevékenységet vállaljanak. A
vállalás lehet egyéni és közösségi.
4.9.2 Kapcsolattartás az iskola partnereivel


Rendszeres kapcsolatot tartunk a községi könyvtárakkal, a helyi művelődési házakkal.



Diákjaink mozgásra nevelése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi
sportegyesületekkel (Cecei Polgári Sportegyesület, Alapi Községi Sport Egyesület,
Cecei Lovas Egyesület, stb.)



Az intézményben folyó hitoktatás megszervezése a községi egyházközösségek
bevonásával történik.



A helyi civil szervezetekkel és a községek vezetésével való kapcsolatok épülése
szempontjából fontos a helyi eseményeken való minél sokrétűbb részvétel.
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Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen intézmények életszerűen, együttműködve
kapcsolódjanak be a pedagógiai folyamatokba (témahét, projektek).



Határon túli testvériskolai kapcsolatok
o 2002 óta ápolunk szoros kapcsolatot a romániai Nagyvárad-Biharpüsköki
városrészében működő Juhász Gyula Általános Iskolával (Scoala Juhász Gyula
Oradea). Szakmai kapcsolatunk keretében igyekszünk minden tanévben
megszervezni egy személyes találkozót az iskola diákjai és pedagógusai között a
Határtalanul program keretében.

4.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
4.10.1 A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk
a) Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban.
b) Osztályozóvizsga:


januárban a félévi osztályzat megszerzése céljából,



júniusban az év végi osztályzat megszerzése céljából.

c) Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában.
d) Pótló vizsga: egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le, abban az esetben,
amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol az előző vizsgák valamelyikéről és
erről igazolással szolgál. A vizsgára írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző
15. napig.
e) Kimeneti vizsga (Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájában): 8. osztály.
Osztályozóvizsga
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott
tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha
 előrehozott vizsgára kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi
vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot;
 a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet;
 a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket,

és

emiatt

teljesítménye

érdemjeggyel

nem

volt

minősíthető,

félévkor

osztályozóvizsgát kell tennie;
 külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte
számára az osztályozóvizsga letételét;
 felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére
kötelezték (pl. sportolók esetében);
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 tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
valamennyi tantárgyból);
 más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból vizsga letételére
kötelezték (például: idegen nyelv esetén);
 a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.
Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:
 Osztályozó vizsga évente 2 alkalommal tehető: januárban és júniusban.
 Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható időpontjait az igazgató
jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.
 Egy tanítási évben legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga.
 Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára való
jelentkezés kérelmét a januári vizsgára január 1-ig; a júniusi vizsgára pedig június 1-ig kell
beadni az iskola igazgatójának címezve.
 Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg.
 A vizsga részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli
tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők.
 Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.
 Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt
az igazgató adja.
 Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként, 45 perc.
 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A
vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az
elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön és a kérdező
tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A tanulónak az általa
kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs
felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama tanulónként/évfolyamonként maximum 15
perc lehet. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz),
további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell
megállapítani.
 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem
engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, vizsgája elégtelen. Az
indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán
kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.
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 A több tanévi tananyagokból való vizsgázás esetén a szóbeli vizsgát évfolyamonként másmás napon kell lebonyolítani, min. 2 nap eltéréssel, és a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli
részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli
részén megfelelt.
 Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott
értékelési rendszere szerint történik.
 Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan.
 Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg.
 Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell tennie.
 Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a
bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.
 Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie.
Javítóvizsga
Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén
megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsgán megbukott.
A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:
 A javítóvizsga helye az, az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.
 A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet.
 Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell időpontot
kijelölni.
 A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit írásban (pl. levélben, az iskola
faliújságján, és honlapján keresztül) értesíti.
 A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül írásbeli
tájékoztatást kap.
 A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.
 A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság
előtt.
 A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak részt
kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait szabályosan
igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javítóvizsga sikeres
letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen vizsga esetén az előző
osztályt kell megismételnie.
 Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismétlést
von maga után.
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 A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani.
 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc lehet. Egy napon legfeljebb két írásbeli
vizsgát lehet tenni.
 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A
vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az
elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön és a kérdező
tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
 A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min.20 percet kell biztosítani (kivéve az
idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 perc.
 Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további
felkészülési idővel. Végső osztályzata a két felelet százalékos átlaga lesz.
 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem
engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, vizsgája sikertelen és
csak az osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait.
 Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült.
 Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak
megismétlésére.
 A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott
értékelési rendszere szerint történik.
 A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára.
 A javítóvizsga nem ismételhető meg.
 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök
írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá.
 Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát
követő napon.
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Különbözeti vizsga
 Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik iskolánkba és
az általa eddig tanultak és az általunk eddig tanítottak között különbség van tartalmi vagy
tantárgyi területen.
 A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Szükség
szerint, tanulói átvétel miatt ettől el lehet térni. Az eltérés okáról jegyzőkönyvet kell
felvenni.
 Sikertelen különbözeti vizsgát 15 nap elteltével, de 20 napnál nem később pótló vizsga
keretében egyszer megismételhető. A megismételt különbözeti vizsgáért vizsgadíjat kell
fizetni.
Pótló vizsgát
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.
Kimenti vizsga (Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájának a 8. évfolyam év végi belső
vizsgarendje)
Nyolcadik osztályos tanulóink az általános iskolai tanulmányaik befejezése előtt úgynevezett
„kimeneteli” vizsgát tesznek egy 3 fős vizsgabizottság előtt.
A vizsga célja, hogy nyolcadik osztályos tanulóink:
 számot adjanak az általános műveltség helyi tantervben meghatározott elemeinek, tantárgyi
követelményeinek elsajátításáról,
 az általános iskolai ismeretanyag áttekintése, rendszerezése, középfokú tanulmányok
megalapozása,
 megismerje önmagát vizsgahelyzetben,
 tanulási munkafolyamat biztosítása felvételi után.
A vizsga három kötelező és egy választható tantárgyból áll.
Kötelező tantárgyak:
 Magyar nyelv és irodalom
 Matematika
 Történelem
Választható tantárgyak:
 Angol
 Biológia
 Fizika
 Földrajz
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 Informatika
 Kémia
A szabadon választható tantárgyak közül a tanuló saját szándékának megfelelően egyet választhat.
A vizsgán a következő formában adnak számot tudásukról és képességeikről a tanulók:
 Szóbeli vizsga
 Gyakorlati vizsga számítástechnikából
 Írásbeli a helyesírás értékeléséhez
A vizsgatételeket legalább egy hónappal a vizsgák előtt megkapják a tanulók.
A vizsga eredménye és értékelése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg
minősítéssel történik, melyről a tanulók külön értékelő lapot kapnak ünnepélyes keretek között.
Abból a tantárgyból, melyből a tanuló nem felelt meg, lehetősége van a vizsga megismétlésére a
tanév utolsó napjáig.
A vizsga eredménye az év végi tantárgyi értékelést befolyásolja.
Felmentést kap a vizsgakötelezettség alól az a tanuló, aki a tanévben megyei versenyen az 1-3
helyezettek között, az országos tanulmányi versenyen az első 15 helyezettek között szerepelt az
érintett tantárgyból, angolból legalább alapfokú nyelvvizsgát tett.
A szóbeli vizsgán a felkészülési idő 20 perc, egy-egy felelet időtartama 10 perc. Ha a vizsgázó a
szóbeli vizsgán a húzott tételt nem tudja, egy póttételt húzhat.
A vizsgára való felkészülés ideje alatt csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapon jegyzetelhet,
dolgozhat a tanuló.
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik.
Tagjai:


szaktanár, (kérdező)



beosztott tanár vagy osztályfőnök



az iskolavezetés képviselője

A vizsgák időpontja általában május, a kompetencia mérés hete. Egy nap két tantárgyból
vizsgázhatnak a tanulók.
Ezeken, a napokon a 8. osztályos tanulóknak délutáni tanítás keretében szervezzük meg a vizsgát.
A pontos csoportbeosztást legalább egy héttel a vizsgák előtt ismerteti az osztályfőnök.
4.10.2 A vizsgák lebonyolítása
A vizsgák pontos időpontjait az iskolai éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az
igazgató engedélyezhet.
A vizsgák követelményei: Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott
ismeretanyagot öleli fel és ennek tudását követeli meg a tanulóktól.
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A vizsgázó értesítése: az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak, javító- és
osztályozóvizsgát illetve különbözeti vizsgát tevőknek írásban), amely tartalmazza:
 a vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél),
 a vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél),
 a vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját,
 a szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia.
Írásbeli vizsgarésznél:
 A vizsgázók a kijelölt vizsgaterembe érkeznek.
 Kijelölésre kerülnek a felügyelőtanárok és helyetteseik (elkészül a felügyeleti beosztás).
 A vizsgázók iskolai bélyegzővel ellátott feladatlapokat kapnak, melyeket előzetesen az
illetékes tanítók és szaktanár(ok) állítanak össze (a vizsgázók bélyegzővel ellátott pótlapokat
is használhatnak a kidolgozásnál).
 A felügyelőtanárok jegyzőkönyvet vezetnek a vizsga menetéről, amelyet az igazgató, vagy
igazgatóhelyettes, vagy vizsgaelnök átvesz tőlük a vizsga befejezésekor az összegyűjtött
feladatlapokkal együtt és azokat eljuttatja az egyes javítótanárokhoz.
 A vizsgaelnökök megbízás alapján, az írásbeli és szóbeli vizsgán egyformán, folyamatosan
törvényességi felügyeletet látnak el.
 Egy- egy vizsgatárgyra 45 perc írásbeli időt kötelező fordítani.
 Egy vizsganapon a vizsgázó maximum két írásbeli vizsgát tehet.
 A rajz kivételével minden írásbeli csak tollal írható meg.
 Amennyiben a vizsgázó kérvényezi, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával helyettesítheti. Ezt
a szándékát, a szükséges dokumentumok bemutatásával, a vizsga előtt két héttel írásban kell
kérvényeznie.
 Amennyiben a vizsgázó neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad az írásbeli
vizsgától, pótló vizsgát tehet.
Szóbeli vizsgarésznél:
 A vizsgázók a kijelölt vizsgaterembe érkeznek pontos beosztás szerint, ahol az egyes
vizsgabizottságok előtt adnak számot tudásukról.
 A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt tíz perccel köteles megjelenni.
 A szóbeli vizsgához vizsgabizottságot kell szervezni, melynek elnökét az igazgató nevezi ki,
tagjai pedig csak az adott tantárgyakhoz szakmai felkészültséggel rendelkező tanárok
lehetnek. A vizsgabizottság három fős és folyamatosan jelen van a szóbeli vizsgáknál. A
vizsgáztatás törvényességi felügyeletét a vizsgabizottság elnöke látja el, aki a vizsga
jegyzőkönyvet is vezeti.
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 A vizsgateremben egy időben legfeljebb 4 vizsgázó tartózkodhat.
 Egy vizsgázónak egy napra maximum 4 tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
 A felelő vizsgatárgyanként húz szóbeli tételt (a tételsor kidolgozása a szaktanár(ok)
feladata).
 A vizsgázónak egy-egy tárgyból 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani a tétel
kidolgozására.
 A feleltetés időtartama maximum 10 perc.
 A vizsgázó teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal póttételt húzhat.
 A vizsgázónak két különböző tantárgyi felelete között legalább 30 perc pihenőidőt kell
biztosítani.
Egyéb tudnivalók
 Az egyes tantárgyak kapott érdemjegyeit a vizsgabizottság döntése értelmében az elnök
vezeti rá a jegyzőkönyvre.
 Amennyiben a tanuló kéri, szóbeli vizsgáját írásbelivel helyettesítheti. Ezt a szándékát, a
szükséges dokumentumok bemutatásával, a vizsga előtt két héttel írásban kell kérvényeznie.
 Amennyiben a szóbeli helyett írásban vizsgázik a tanuló, a szükséges feltételeket ehhez
biztosítani kell.
 Szabálytalanság esetén a vizsga eljárásának megfelelő jegyzőkönyv készül és a tanuló
javítóvizsgára utalható.
 Amennyiben a vizsgázó neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad az írásbeli
vizsgáról pótló vizsgát tehet.
4.10.3 Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái
Írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni az elméleti tantárgyakból. A vizsga során figyelembe vesszük a
szakértői bizottság mentesítésekre vonatkozó javaslatait.
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény
pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Az egyes vizsgatárgyak részei:
 Magyar irodalom: írásbeli + szóbeli vizsga
 Magyar nyelvtan: írásbeli + szóbeli vizsga
 Történelem: írásbeli + szóbeli vizsga
 Idegen nyelv: írásbeli + szóbeli vizsga
 Matematika: írásbeli vizsga
 Környezetismeret: írásbeli + szóbeli vizsga
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 Természetismeret: írásbeli + szóbeli vizsga
 Fizika: írásbeli vizsga
 Földrajz: írásbeli + szóbeli vizsga
 Biológia: írásbeli + szóbeli vizsga
 Kémia: írásbeli vizsga
 Informatika: gyakorlati vizsga
4.11. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
4.11.1 Átvétel másik iskolából, az átvétel eljárásrendje:
Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése után –
biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az
igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. Az átvételnél előnyben kell
részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.
Az igazgató tanév közben is engedélyezheti az átvételt, ebben az esetben írásbeli befogadó
nyilatkozatot küld a tanuló iskolájának. A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés
iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez kaptuk.
Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok
alapján az osztályfőnök átvezeti a KRÉTA elektronikus naplóba. Az átvett tanulónak az esetleges
tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai szerint pótolnia kell. Az átvételről
az iskola igazgatója dönt.
A döntésnél figyelembe kell venni:
 a felsőbb évfolyamra lépés feltételeit, az előzetes tanulmányi eredményeket.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
 a tanuló anyakönyvi kivonatát;
 a szülő személyi igazolványát;
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A felvételi eljárás különös szabályai
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor az alábbi
dokumentumok szükségesek:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 TAJ számát (a későbbi orvosi, fogorvosi vizsgálathoz),
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 a szülő telefonszámát, (a későbbi elérhetőség miatt,
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez lehet,
o óvodai szakvélemény,
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
o a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
A beiratkozás rendeletben szabályozott időpontban, a szükséges dokumentumok bemutatásával
történik. A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt.
A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató április 26-ig küldi meg a szülő
részére. Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles
tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Jelentkezés
elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító
kérelmet az illetékes Tankerületi Központ Igazgatójához kell benyújtani. A benyújtott kérelmeket a
Tankerületi Központ a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni. Az iskolaigazgató a
kormányhivatal felé jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanulót, és arról
is értesítést küld, ha körzeten kívülit vett fel.
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5. Az intézmény helyi tanterve
5.1. NAT 2012
5.1.1 A választott kerettanterv megnevezése
Intézményünk helyi tantervét az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről című rendelet alapján készítette el.
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak az Emberi Erőforrások Minisztere által jóváhagyott és
kiadott kerettantervekben kerültek meghatározásra. A választott kerettanterv tantárgyait, kötelező és
szabadon tervezhető óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
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3. évfolyam

4. évfolyam

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

Tantárgy

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

1-4. évfolyam óraterve
1. évfolyam
2. évfolyam

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

5.1.2 A Cecei Általános Iskola Óraterve

Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv és
irodalom

7

7

252

7

7

252

6

6

216

6

6

216

Idegen nyelv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

72

Matematika

4

4

144

4

4

144

4

4

144

4

4

144

Informatika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Környezetismeret

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

Erkölcstan

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

Ének-zene

2

2

72

2

2

72

2

2

72

2

2

72

Rajz, vizuális kultúra

2

2

72

2

2

72

2

2

72

2

2

72

Technika, életvitel és
gyakorlat

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

Testnevelés és sport

5

5

180

5

5

180

5

5

180

5

5

180

Kötelező tanítási órák
összesen

23

23

828

23

23

828

22

22

828

24

24

864

Nem kötelező (választható) tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom

1

1

36

1

1

36

2

2

72

1

1

36

Idegen nyelv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

36

Matematika

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

Összesen

25

25

900

25

25

900

25

25

900

27

27

972
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Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv és
4
irodalom
Történelem és
2
honismeret
Idegen nyelv
3
Matematika
4
Informatika
Természetismeret
2
Fizika
Biológia és
egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
Rajz, vizuális
1
kultúra
Technika és
1
életvitel
Testnevelés
5
Erkölcstan
1
Osztályfőnöki óra
1
Hon és népismeret
1
Kötelező tanítási
órák összesen

26

7. évfolyam

8. évfolyam

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
Óraszám

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

Tantárgy

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

5-8. évfolyam óraterve
5. évfolyam
6. évfolyam

4

144

4

4

144

3

3

108

4

4

144

2

72

2

2

72

2

2

72

2

2

72

3
4
2
-

108
144
72
-

3
3
1
2
-

3
3
1
2
-

108
108
36
72
-

3
3
1
1,5

3
3
1
1,5

108
108
36
54

3
3
1
1,5

3
3
1
1,5

108
108
36
54

-

-

-

-

-

1,5

1,5

54

1,5

1,5

54

1

36

1

1

36

1,5
1,5
1

1,5
1,5
1

54
54
36

1,5
1,5
1

1,5
1,5
1

54
54
36

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

36

1

1

36

1

1

36

-

-

-

5
1
1
1

180
36
36
36

5
1
1
-

5
1
1
-

180
36
36
-

5
1
1
-

5
1
1
-

180
36
36
-

5
1
1
-

5
1
1
-

180
36
36
-

26

936

25

25

900

28

28

1008

28

28

1008

2

2

72

1

1

36

1

1

36

1

1

36

2

2

72

1

1

36

-

-

-

-

-

-

1

1

36

28

28

1008

31

31

1116

31

31

1116

Nem kötelező (választható) tantárgyak
Informatika
1
1
36
Matematika
1
1
36
Magyar nyelv és
irodalom
Technika és
életvitel
Kötelező és nem
kötelező órák
28
28 1008
összesen:
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Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Etika
Ének-zene
Rajz, vizuális kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Kötelező tanítási órák
összesen

3. évfolyam

4. évfolyam
1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

Tantárgy

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

1-4. évfolyam óraterve
1. évfolyam
2. évfolyam

1. félévi
óraszám
2. félévi
óraszám
Éves
óraszám

5.1.3 A Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájának Óraterve

7

7

252

7

7

252

6

6

216

6

6

216

4
1
1
2
2

4
1
1
2
2

144
36
36
72
72

4
1
1
2
2

4
1
1
2
2

144
36
36
72
72

4
1
1
2
2

4
1
1
2
2

144
36
36
72
72

2
4
1
1
2
2

2
4
1
1
2
2

72
144
36
36
72
72

1

1

36

1

1

36

1

1

36

1

1

36

5

5

180

5

5

180

5

5

180

5

5

180

23

23

828

23

23

828

22

22

792

24

24

864

Nem kötelező (választható) tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Összesen

1

1

36

1

1

36

2

2

72

1

1

36

1
25

1
25

36
900

1
25

1
25

36
900

1
25

1
25

36
900

1
1
27

1
1
27

36
36
972
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2. félévi
óraszám

1. félévi
óraszám

2. félévi
óraszám

Éves
Óraszám

1. félévi
óraszám

2
2

72
72

2
1

2
1

72
36

2
2

2
2

72
72

2

2

72

2

2

72

2

2

72

2

2

72

3
4
2
-

3
4
2
-

108
144
72
-

3
3
1
2
-

3
3
1
2
-

108
108
36
72
-

3
3
1
1,5

3
3
1
1,5

108
108
36
54

3
3
1
1,5

3
3
1
1,5

108
108
36
54

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

54

1,5

1,5

54

1
1
1
5
1
1
1

1
1
1
5
1
1
1

36
36
36
180
36
36
36

1
1
1
5
1
1
-

1
1
1
5
1
1
-

36
36
36
180
36
36
-

1,5
1,5
1
1
1
5
1
1
-

1,5
1,5
1
1
1
5
1
1
-

54
54
36
36
36
180
36
36
-

1,5
1,5
1
1
5
1
1
-

1,5
1,5
1
1
5
1
1
-

54
54
36
36
180
36
36
-

26

26

936

25

25

900

28

28

1008

28

28

1008

Nem kötelező (választható) tantárgyak
Informatika
1
1
36
Matematika
Magyar irodalom
Technika és életvitel
0,5 0,5
18
Természettudományi
0,5 0,5
18
gyakorlat

1,5
0,5
0,5

1,5
0,5
0,5

54
18
18

1,5
1,5
-

1,5
1,5
-

54
54
-

1,5
0,5
1

1,5
0,5
1

54
18
36

0,5

0,5

18

-

-

-

-

-

-

Kötelező és nem
kötelező órák
összesen:

28

28

1008

31

31

1116

31

31

1116

1008

Éves
óraszám

2. félévi
óraszám

2
2

28

Éves
óraszám

1. félévi
óraszám

72
72

28

Éves
óraszám

8. évfolyam

2
2

Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem és
honismeret
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia és
egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz, vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés
Etika
Osztályfőnöki óra
Hon és népismeret
Kötelező tanítási
órák összesen

2. félévi
óraszám

7. évfolyam

2
2

Tantárgy

1. félévi
óraszám

5-8. évfolyam óraterve
5. évfolyam
6. évfolyam
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene felső tagozat
Ének-zene alsó tagozat

Változat
A változat
A változat
A változat
A változat
A változat
A változat
A változat

5.1.4 A választott kerettanterv feletti óraszám
5.1.4.1 Cecei Általános Iskola
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
 Matematika:
o 1. évfolyam: 1 óra
o 2. évfolyam: 1 óra
o 3. évfolyam: 1 óra
o 4. évfolyam: 1 óra
o 6. évfolyam: 1,5 óra
o 7. évfolyam: 1,5 óra
o 8. évfolyam: 1,5 óra
 Magyar nyelv és irodalom:
o 1. évfolyam: 1 óra
o 2. évfolyam: 1 óra
o 3. évfolyam: 2 óra
o 4. évfolyam: 1 óra
o 6. évfolyam: 1 óra
o 7. évfolyam: 2 óra
o 8. évfolyam: 1 óra
 Idegen nyelv:
o 4. évfolyam: 1 óra
 Technika és életvitel:
o 8. évfolyam: 1 óra
 Informatika:
o 5. évfolyam: 1 óra
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A szabadon tervezett órakeret és a plusz 10% az egyes tantárgyaknál gyakorló óraként kerül
felhasználásra.
Az egész napos oktatás keretein belül a nem kötelező - választható foglalkozások a tanév elején
kerülnek kijelölésre az igények és a lehetőségek összhangját figyelembe véve.
Iskolánk csoportbontást alkalmaz magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, technika, biológia, kémia, történelem tantárgyakból az osztály létszámától függően.
A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban
differenciált képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a
tevékenységeknek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
5.1.4.2 Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája
A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai tartalmakat a tantárgyi
programokban illetve a tanári tanmenetekben fogalmazzuk meg.
Mivel iskolánk pedagógiai elveivel, alapító okiratával, valamint a partnereinek igényeivel és
szociokulturális helyzetével összhangban arra törekszünk, hogy
 biztos alapokon álljon tanítványaink tudása,
 legyenek gyakorlottak a megszerzett tudás alkalmazásában,
 feladathelyzetben jól tudjanak kommunikálni
 vállalkozzanak szívesen - mind a hagyományos mind az újszerű – feladatokra.
A fentiekkel összhangban a rendelkezésünkre álló, mintegy 10 %-nyi „szabad időkeretet” iskolai
szinten
 az alapozó tantárgyak órakeretének bővítésére használjuk fel,
 új tantárgy bevezetésére az 5. és 6. évfolyamon került sor természettudományi (ismereti)
gyakorlatok című tantárgy keretében.
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
 Matematika:
o 1. évfolyam: 1 óra
o 2. évfolyam: 1 óra
o 3. évfolyam: 1 óra
o 4. évfolyam: 1 óra
o 5. évfolyam: 1 óra
o 6. évfolyam: 2 óra
o 7. évfolyam: 1 óra
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o 8. évfolyam: 1 óra
 Magyar nyelv és irodalom:
o 1. évfolyam: 1 óra
o 2. évfolyam: 1 óra
o 3. évfolyam: 2 óra
o 4. évfolyam: 1 óra
o 6. évfolyam: 0,5 óra
o 7. évfolyam: 1,5 óra
o 8. évfolyam: 0,5 óra
 Idegen nyelv:
o 4. évfolyam: 1 óra
 Technika és életvitel:
o 5. osztály: 0,5 óra
o 6. osztály: 0,5 óra
o 8. évfolyam: 1 óra
 Informatika:
o 5. évfolyam: 1 óra
 Természettudományi gyakorlat:
o 5. osztály: 0,5 óra
o 6. osztály: 0,5 óra
A tantárgyakhoz kapcsolódó „szabad időkeretben” kiemelten
 az ismeretek elmélyítésére, begyakoroltatásra, illetve
 a környezeti nevelésre,
 a tanulás tanítására és
 a lakóhelyünk és környékünk széleskörű megismertetésére, hagyományaink ápolására
törekszünk.
A mindennapos testnevelést a törvényben meghatározottak szerint – öt testnevelés óra keretében
biztosítjuk, ebből 1-4 évfolyamokon egy órát a testnevelés és sport műveltségterületéből
népijátékok-néptánc szervezésével valósítjuk meg.
A művészeti nevelésre – a tanórákon kívül- a napközi és egyes szakkörök, szabadidős
tevékenységek nyújtanak lehetőséget diákjaink számára.
A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban
differenciált képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a
tevékenységeknek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
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5.2. NAT 2020
Intézményünk módosított Helyi Tantervét a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról kiadott rendelet alapján készítettük el, amelynek bevezetése a 2020/2021. tanévben
az iskolák első és ötödik évfolyamán, majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell
alkalmazni.
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kiadott kerettantervekben kerültek meghatározásra. A
kerettanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
5.2.1 Cecei Általános Iskola Óraterve
Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai 2020. 09.01Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb
oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órák találhatóak.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1 7 1 5 1 5 1 4
4 1 3 1 3
Matematika
4 1 4 1 4 1 4
4
4 1 3 1 3
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Biológia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Első élő idegen nyelv-Angol nyelv
2 1 3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
28
30
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30

1

1

2
2
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A szabadon tervezhető órákat nagyobb rész a matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyak
által nyújtott ismeretek elmélyítésére használtuk fel, ezzel is erősítve tanulóink szövegértési,
matematikai-logikai kompetenciaterületeit.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatására is, ezáltal 4. évfolyamon az angol
nyelv óraszámának megemelése mellett döntöttünk.
Az egész napos oktatás keretein belül a nem kötelező - választható foglalkozások a tanév elején
kerülnek kijelölésre az igények és a lehetőségek összhangját figyelembe véve.
Iskolánk csoportbontást alkalmaz magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika
tantárgyakból az osztály létszámától függően.
A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban
differenciált képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a
tevékenységeknek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
5.2.2 Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája Óraterve
Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai 2020. 09. 01Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb
oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órák találhatóak.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1 7 1 5 1 5 1 4
4 1 3
3
Matematika
4 1 4 1 4 1 4 1 4
4 1 3 1 3
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Biológia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Első élő idegen nyelv-Angol nyelv
2
3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
28
30
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30

1
1

2
2
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A technika és tervezés tantárgynál az „A” modult választottuk, a többi tantárgynál a kerettanterv
felhasználásával készítettük el helyi tantervünket.
A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai tartalmakat a tantárgyi
programokban illetve a tanári tanmenetekben fogalmazzuk meg.
Mivel iskolánk pedagógiai elveivel, alapító okiratával, valamint a partnereinek igényeivel és
szociokulturális helyzetével összhangban arra törekszünk, hogy
 biztos alapokon álljon tanítványaink tudása,
 legyenek gyakorlottak a megszerzett tudás alkalmazásában,
 feladathelyzetben jól tudjanak kommunikálni,
 vállalkozzanak szívesen - mind a hagyományos mind az újszerű – feladatokra.
A fentiekkel összhangban a rendelkezésünkre álló „szabad időkeretet” iskolai szinten az alapozó
tantárgyak órakeretének bővítésére használjuk fel.
A tantárgyakhoz kapcsolódó „szabad időkeretben” kiemelten
 az ismeretek elmélyítésére, begyakoroltatásra, illetve
 a környezeti nevelésre,
 a tanulás tanítására és
 a lakóhelyünk és környékünk széleskörű megismertetésére, hagyományaink ápolására
törekszünk.
A mindennapos testnevelést a törvényben meghatározottak szerint – öt testnevelés óra keretében
biztosítjuk, ebből 1-4 évfolyamokon egy órát a testnevelés és sport műveltségterületéből
népijátékok-néptánc szervezésével valósítjuk meg.
A művészeti nevelésre – a tanórákon kívül- a napközi és egyes szakkörök, szabadidős
tevékenységek nyújtanak lehetőséget diákjaink számára.
A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban
differenciált képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a
tevékenységeknek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
5.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvválasztás elveit a nevelőtestület közösen határozta meg. Betartása mindenki számára
kötelező. Szempontjaink:


feleljenek meg a törvényi előírásoknak (Köznevelési Törvény, Nemzeti Alaptanterv)



legyenek összhangban az iskola pedagógiai alapelveivel, céljaival



feleljenek meg a helyi tanterv követelményeinek, folyamatosságot és azonos koncepciót
követő tankönyvcsalád legyen
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a minőség mellett tekintetbe kell venni a gazdasági szempontokat is (a használhatóság
időtartama, ill. a könyvtár fokozatos feltöltése az alapművekkel).

A tankönyveket elsősorban az ismertebb könyvkiadók tankönyvcsaládjából választják ki a
munkaközösségek. A kiválasztott tankönyv alkalmazása a munkaközösség minden tagja számára
kötelező, attól eltérni nem lehet.
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok felmenő rendszerben csak olyan
nyomtatott

taneszközöket

(tankönyv,

munkafüzet,

térkép

stb.)

használnak

a

tananyag

feldolgozásához, amelyek a kerettantervi követelmények alapján átdolgozásra kerültek. A
nyomtatott taneszközökön túl nem zárkózunk el, sőt nyitottak vagyunk az interaktív
segédeszközökre. Néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. testnevelés felszerelés,
rajzfelszerelés, technika felszerelés).
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai közösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat a taneszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandósságra törekszünk: új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
 A taneszközök ára feleljen meg az elfogadhatóság mértékének.
 Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használják.
A köznevelési törvény alapján az állam 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben, 2017
szeptemberétől teljes körűen, minden általános iskolai tanuló számára bevezette az ingyenes
tankönyvellátást. Az ingyenesen megkapott tankönyvek a tanév végén az előírásoknak megfelelően
kerülnek vissza az iskolai könyvtárba
5.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése:
 a különböző tanítási órákon alkalmazható tanulási módszerek alapjainak lerakása,
 iskolai fegyelem, iskolai szokások kialakítása,
 érdeklődés felkeltése az egyes tantárgyak iránt, a tanórai figyelem terjedelmének bővítése,
 kötelességek megtartására szoktatás, kötelességérzet kialakulása,
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 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe.
 A Kerettantervnek megfelelően az 1−2. évfolyam egyik legfontosabb feladata az olvasás és
az írás, megtanítása. Élve a Kerettanterv adta lehetőséggel az 1-2. évfolyam összevonása
esetén az 1. osztályos magyar nyelv és irodalom (írás, olvasás) tananyagot a 2 éves ciklus
alatt sajátítjuk el.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
 Motiváció kialakulása az egyes tantárgyak tanulásához.
 A tanulásszervezés módszereinek megismerése és begyakorlása.
 Teljesítmények növekedése gyakorlás által.
 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
 Digitális ismeretek elsajátítása, fejlesztése.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak

megalapozásának folytatása.
 Megalapozzuk a kulcskompetenciákat az anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció
területén, alapkészségeket sajátíttatunk el a matematikai, digitális, természettudományos
kulcskompetenciák terén.
 A közösségben eltöltött idő fejleszti az együttműködési készséget.
 Az egyes tantárgyakon belül megalapozzuk a tanulók tudását. a biztonságos szóbeli és
írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális
képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.


mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
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a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,



az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni,



a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,



fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.



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

5.6. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
Ennek alapján – a 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben – minden osztályban, megszervezi a
mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében:
 amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet:
o a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,
o kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással,
 egyéb, jogszabályok által lehetővé tett módon kiváltva testnevelésórákat, pl. egy
testnevelésóra néptánc, úszás stb. oktatásával is kiváltható.
5.7. Sport és mozgáskultúra
Az intézmény egészére érvényes alapelvként fogalmazzuk meg az egészség és mozgás
elválaszthatatlanságát, a mozgásfejlesztést, mint a nevelés és személyiségfejlesztés szolgálatába
állított egyik legfontosabb eszközt. Ennek megfelelően az általános iskolai képzés egész
időszakában is, nagy gondot fordítunk a megfelelő szintű mozgásformák biztosítására.
Ennek keretében iskolánk minden tanulója tagja az Iskolai Diák Sportkörnek. Iskolánk tagja a Fejér
Megyei Diáksport Szövetségnek. Folyamatosan részt veszünk a Fejér Megyei Diáksport Szövetség
által meghirdetett versenyeken, diákolimpiai versengéseken. Diákjainknak biztosítjuk az ezekre
való felkészülést és versenyekre való eljutást.
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Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játéknak, a játékos mozgásformáknak, az életkorhoz igazodó
mozgástanításnak és a megfelelő, valamint elégséges terhelésnek.
Ezek a tevékenységek nem szorítkozhatnak a testnevelési foglalkozásokra és órákra, ennél
szélesebben és átfogóbban értelmezzük a testnevelés és sport szerepét.
Egyrészt fontosnak gondoljuk, hogy az életmód formálás szempontjából különösen fogékony
időszakban, megfelelő óraszámú és kellő változatosságú foglalkozásokat biztosítsunk, ezzel elérve a
mozgás iránti vágy felkeltését és örömforrásként történő kezelését.
5.8. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
Iskolánkban a kötelező etika oktatás helyett választható a hit és erkölcstan oktatása, melyről a szülő
gyermeke beiratkozásakor, illetve a felsőbb évfolyamokra vonatkozóan a kiírt időpontig
nyilatkozhat. A hit és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak megnevezését
honlapunkon nyilvánosságra hozzuk, a tantervet, tankönyvet, tananyagot hozzáférhetővé tesszük
honlapunkon. A jelentkezés alapján csoportbeosztás készül. Tanév közben a csoportbeosztást
megváltoztatni nem lehet. A választás a következő tanévre vonatkozóan módosítható, minden tanév
május 20-ig.
5.9. Projektoktatás
5.9.1 Projekt
A projekt megvalósítása az összes tantárgy bevonásával, tanórai keretek rugalmas felhasználásával,
tanórán kívüli tevékenységek szervezésével, megvalósításával történik, bizonyos évfolyamokon.
A projekt olyan, több héten át tartó programsorozat, melyben a tanulók különböző tantárgyi, illetve
iskolán kívüli program segítségével dolgozzák fel a környezet-, illetve természetvédelem
összefüggéseit. A projekt során az elkészített produktumokat projektzáró összejövetelen mutatják
be a tanulók a nyilvánosság jegyében a tanulótársaiknak, pedagógusaiknak, a szülőknek, valamint a
támogatóknak.
A projekt témájának megfogalmazása minden tanév elején, vagy tanéveket átívelve is történhet.
Szervezésénél alapelvünk minél szélesebb körű bevonása a szülőknek, nevelési partnereinknek. A
projekthez kapcsolódó feladatrendszert a tematikából fakadó, életszerű, tevékenykedtető
munkaformákra építjük. Nagy hangsúlyt helyezünk az előzetes felkészülésre, szülők bevonására,
IKT eszközök használatára. A gyerekek munkája kerül előtérbe (egyéni, páros és csoport munka), a
pedagógus motiváló, segítő és együttműködő szerepbe kerül.
A többhetes munka folyamatában a formatív értékelés dominál (formálás, motiválás, fejlesztés),
hiszen a cél érdekében végzett együttműködést ez szolgálhatja. A projekt zárásaként az elvégzett
munkát, az elsajátított ismereteket, fomálódó, kompetenciákat különböző, a minőségfejlesztéshez
illeszkedő formában értékelik a diákok, tanárok és a támogatók.
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5.9.2 Témahét
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az úgynevezett témahét, amikor az
adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán
kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. A témahét az iskola minden tanulóját bevonhatja
a folyamatba. A lebonyolítás, megvalósítás és értékelés a projekthez hasonló. Témája minden év
elején kerül megfogalmazásra.
5.9.3 IKT eszközök használata
Az információrobbanás századában az iskola új stratégiára kényszerül. Ma már nélkülözhetetlen,
hogy gyermekeink az ismereteket a nekik legmegfelelőbb módon szerezhessék meg, ehhez
felhasználva az olvasást, a média nyújtotta lehetőségeket, a digitális információ hordozókat, az
interneten elérhető tudásbázisokat.(pl. SDT)
Az oktatás tematikáját és módszertanát úgy kell alakítani, hogy minden tárgy oktatása szervesen
magában foglalja az informatika eredményeit, az adott témában felhalmozott ismeretek hatékony
keresésének, begyűjtésének módszereit is.
A hangsúly már nem csak az alapvető informatikai ismeretek elsajátításán van, hanem az
információs és kommunikációs technikák alkalmazásában rejlő szabadság megismertetésében, az
innovatív szemléletmód széleskörű elterjesztésében.
Az IKT iskolai alkalmazása által az oktatás, a diákok tanulása eredményesebbé, hatékonyabbá
válhat, a tanulási lehetőségek kiszélesedhetnek. Intézményünk törekvése, hogy az IKT-val
támogatott órák aránya fokozatosan növekedjen. Törekvésünk, hogy ehhez minél szélesebb körű
eszközparkot tudjunk létrehozni és üzemeltetni.
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5.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése – oktatása
Iskolánk alapító okirata alapján ellátja az SNI tanulók integrált nevelését – oktatását. Számukra a
Közoktatási törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú foglalkozáshoz
való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent.
Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a gyermek –
gyermek, gyermek – pedagógus, pedagógus – szülő közötti kooperáció és kommunikáció valamint a
pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új készségeket kell elsajátítania ahhoz,
hogy mediátorként tudjon közreműködni az „ép” és a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve
szüleik párbeszédében.
A fejlesztés alapelvei:
 A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is érvényesek.
 Érvényesíteni kell azonban a számonkérés és értékelés differenciálását.
 A szakértői bizottság javaslata alapján – indokolt esetben – egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól mentesíteni lehet.
 A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.
 Gyógypedagógus, logopédus közreműködése szükséges a tanulók sajátos nevelési igényének
kielégítésére.
 Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása.
 A kudarctűrő képesség növelése.
 Az önállóságra nevelés.
A fejlesztés folyamata:
 Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanulók
megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig team
munkában történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és tudatos
együttműködése keretében lehet eredményes.
 Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése a gyógypedagógus feladata, amit az integráló
pedagógusokkal átbeszél. A megvalósításban mindenki a maga kompetenciája szerint vesz
részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia, az egyéni fejlesztési
lap vezetése az ő feladata.
 A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok
differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.
 A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható.
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A rehabilitációs órák számát a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában a közoktatási törvény
számítása az iránymutató. Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt
fontosságú a gyermek – gyermek, gyermek – pedagógus, pedagógus – szülő közötti kooperáció és
kommunikáció valamint a pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új
készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon közreműködni az „ép” és a sajátos
nevelési igényű gyermekek, illetve szüleik párbeszédében.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése,
 Útravaló ösztöndíjprogramban való részvétel,
 napközi otthoni foglalkozás,
 tanulószobai foglalkozás,
 diákétkeztetés,
 drog- és bűnmegelőzési programok,
 továbbtanulás irányítása, segítése,
 az iskolai könyvtár egyéni és csoportos használata,
 az iskola egyéb létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,
 családlátogatások,
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak enyhítése,
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai,
 pályázati lehetőségek kiaknázása,
 szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti szolgálattal.
5.11. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A diákok teljesítményének mérése, regisztrálása és értékelése az oktató-nevelő munka állandó
velejárója. Egyrészt a tanórákon és tanórán kívül nyújtott teljesítmények állandó elismerése és
értékelése tartozik ide, másrészt az iskolai élet egy-egy szakaszának lezárását jelentő vizsgák.
5.11.1 A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének alapelvei
A tanulmányi előmenetel folyamatos ellenőrzése, értékelése (az osztályozás) a pedagógus
törvényben rögzített joga. Az értékelés szaktárgyi és pedagógiai kifogástalanságáért a pedagógus
felel, viszont az alapelvek, célok, funkciók tekintetében (egyetértésnek) konszenzusnak kell lennie
nevelőtestületen belül.
Az értékelés fő alapelve a fejlesztő támogatás. Intézményünk értékelési normája, hogy a tanári
értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét legyen, a minősítés
(az érdemjegy/osztályzat) hitelesen tükrözze a tanulói teljesítményt.
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A mérés- ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, az értékelés
funkciója pedig hiteles visszajelzést adni a tanuló számára a követelmény- teljesítmény
megfeleléséről, de legátfogóbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény
kialakítása.
Mindezért az értékelést elsősorban fejlesztésnek, nem ítélkezésnek tekintjük. Középpontba
helyezzük a formatív értékelést a formálás, motiválás, fejlesztés érdekében.
A kompetencia alapú oktatás valamennyi pedagógiai folyamatának ez felel meg. A produktumok
létrehozását segítő pedagógiai folyamatban (projekt, témahét, tantárgytömbösítés lehetőségei) a
pedagógus szerepe a gyors és komplex reagálás, javaslattevő, kritikus szerep. Nagyon fontos eleme
ennek a tudatosan vállalt szubjektivitás: a tanulót önmagához viszonyító, a saját fejlődési
folyamatában történő visszajelzés. Ugyancsak a formatív értékelés az elsődleges a tanulói
tevékenységet előtérbe állító kooperatív technikák gyakorlása során.
Mintegy előfeltételként jelenik meg a tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlatban a
diagnosztizáló értékelés: ki, mire képes, milyen részfeladat megoldására alkalmas, milyen
tevékenységben vehet részt például a projekt megvalósítása során. A diagnosztizáló értékelés tehát
a tevékenykedtetés alapja, ennek bázisára épülhet a tanulói tevékenység során a formatív értékelés.
Nem nélkülözhető a szummatív értékelés sem, a folyamatok lezárásaként, végpontokként
értelmezve mind norma-, mind kritériumorientált fajtáit. Itt is érdemes azonban megjegyezni, a
tantárgyi, műveltségi területekhez kapcsolódó mérések, témazárók, beszámolók érdemjegyei,
osztályzatai mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a csoportmunka, a projekt, a témahét szöveges
értékelései, az együttműködés színvonalának megítélése, a helyi nyilvánosság véleményei, kritikái.
5.11.2 Az értékelés/ minősítés alapformái
Az érdemjegy
A tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit rendszeresen érdemjegyek
adásával minősíti.
Az osztályzat
A félévi és év végi osztályzat, mely a jelzett időszakok alatti tanulmányi eredményt minősíti.
(osztályozó vizsgán is osztályzatot szereznek a tanulók).
A minősítés „mértékegységei”
A magatartás minősítésénél:
példás
jó
változó
rossz
Az általános tantárgyak esetében
jeles
(5)
jó
(4)

A szorgalom minősítésénél:
példás
jó
változó
hanyag
Az
alsó
tagozatban
alkalmazott
minősítés (1. és 2. osztály félévig):
Kiválóan megfelelt (kmf)
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közepes
elégséges
elégtelen
Érdemjegyet kaphat a tanuló

(3)
(2)
(1)

Jól megfelelt
Megfelelt
Nem felelt meg

(jmf)
(mf)
(nfm)

 szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű),
 írásbeli munkára (röpdolgozat, teszt, felmérő, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat),
 önálló kiselőadásra,
 óraközi, tanórai munkára,
 tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre.
A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és
indokolandó. A tanuló kulturált ellenvéleménye „büntető” érdemjeggyel nem torolható meg.
Az érdemjegyek minimális száma havonként legalább egy, heti egy órás tantárgy esetén sem lehet
egy félévben háromnál kevesebb. (Ezek között súlyozott értékű osztályzatoknak is kell lenniük!)
5.11.3 A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái és azok alkalmazása
Az írásos tanulói munkák és azok javításának, értékelésének határideje:


tudáspróba, szintfelmérő:10 munkanap,



témazáró dolgozat: 10 munkanap,



házi dolgozat: 10 munkanap,



írásbeli felelet, „röpdolgozat”: egy héten belül.

 Az írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni, a
szóbeli feleleteket pedig szóban is értékelni kell. Nem kerülhet olyan érdemjegy a KRÉTA
naplóba, amiről a tanuló nem tud.
 A tanuló joga, hogy a tanév első napjaiban megismerkedjék a tantárgyi követelményekkel,
az értékelés alapelveivel, hiszen az ezeknek való megfelelés mértékét fejezik ki a minősítő
félévi/év végi osztályzatok.
 A pedagógus maga dönti el, hogy a követelmények ismertetésnek milyen módját választja,
de az ismertetést dokumentálni kell. (Naplóban az első óra: a tanév követelményei).
 Az írásbeli feladatok értékelésénél –pontszámozás esetén –fel kell tüntetni az adható és adott
pontszámokat. Az értékelés alapját képező százalék határokat a tantervben és a tanmenetek
értékelési szempontjai között fel kell tüntetni.
 Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a
tanuló a dolgozatírás napján indokoltan és igazoltan hiányzik, legkorábban a hiányzás
megszűnését követő második tantárgyi órán pótló dolgozatot köteles írni,(a dolgozat
nehézségi foka azonos az osztály által megírt dolgozattal).
 Ha a tanuló neki felróható okból hiányzik az előre bejelentett dolgozatírásról, a pótló
83

dolgozatot a pedagógus által kitűzött időpontban köteles megírni.
 Javító dolgozat íratása a pedagógus belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló számára.
A javító dolgozat megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt, a pedagógus jelöli ki,
amiről a dolgozat íróját tájékoztatni köteles. A javító dolgozat javítási lehetőség, az itt
szerzett érdemjegy csak javító lehet, javító dolgozattal rontani a tantárgyi átlagon nem lehet.
 Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, összefoglaló jellegű teljesítmények
érdemjegyei a félévi/tanév végi osztályzatok alakításában nagyobb súllyal esnek latba,
ezeket a KRÉTA naplóban meg kell különböztetni más érdemjegyektől – súlyozás
lehetőségének beállítása.
 A röpdolgozatok felelet értékűek, ennek megfelelően a kérdések összeállításánál lehetőséget
kell adni a válaszok kifejtésére.
 Témazárót, felmérőt minden esetben összefoglaló jellegű órának kell megelőznie. Ezen
dolgozatok közvetlenül pihenő-, ünnepnap-és tanítási szünet után nem íratható.
 Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem iratható. A pedagógus a témazáró
dolgozatok időpontját egy héttel korábban köteles közölni a tanulókkal.
 A tanulót a szorgalmi időszakban az osztályozó értekezletekig (félévi, év végi) megilleti az
osztályzat javításának joga/lehetősége. (a javítási lehetőséget kikényszeríteni, követelni nem
lehet, megadásáról a pedagógus pedagógiai szempontok alapján dönt).
A tanulók dolgozatainak, feladatlapjainak javításakor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő
átváltását szakmai szempontok szerint a következő arány alapján végezzük:
Cecei Általános Iskola

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája

91 - 100% jeles (5)

91 - 100% jeles (5)

76 - 90% jó (4)

76 - 90% jó (4)

51 - 75% közepes (3)

51 - 75% közepes (3)

34 - 50% elégséges (2)

26 - 50% elégséges (2)

0 - 33% elégtelen (1)

0 -25% elégtelen (1)
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Félévi-év végi osztályzatok
A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott tanévben
nyújtott összteljesítményéről, tájékoztatva a szülőket, pedagógusokat, tehát minősíti a tanulókat.
A tantárgyi osztályzatokat a tanuló évközi (KRÉTA naplóba beírt) érdemjegyei, vagy az osztályozó
vizsga (különbözeti vizsga, javítóvizsga) eredményei alapján kell kialakítani a közoktatási
törvényben leírtak szerint.
A félév/tanév végén a fejlődési tendencia figyelembevételével értékeli a tantestület (az osztályban
tanító tanárok, az osztályozó konferencia) a tanuló teljesítményét.
A tanév végi osztályzat tanúsítja, hogy
 a tanuló az adott évfolyam követelményeit milyen mértékben teljesítette,
 ismeretei elegendőek-e az elégséges minősítés megszerzéséhez,
 tudása elegendő-e a következő évfolyam elvégzéséhez, vagy a záróvizsgára bocsátáshoz,
 a tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba
lépéséről. Vitás esetekben (ha a tanuló év végi osztályzata jelentősen eltér az év közben
tapasztalt előmeneteltől) a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon
tájékoztatást döntésének okairól, indokolt esetben változtassa meg döntését,
 ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, de a nevelőtestület ennek indokaival nem ért
egyet, az év végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosíthatja.
Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem változtathatja meg.
 A tanuló előmeneteléről szöveges formában 1-2. évfolyamon az iskola a szülőket
negyedévenként értesíti a KRÉTA napló útján. Második év végén és a továbbiakban
félévente osztályzattal tájékoztatja.
 Az érdemjegyek beírása a KRÉTA naplóba a pedagógus kötelessége
 A félévi értesítőt a KRÉTA naplóban és az év végi bizonyítványba az osztályfőnök írja be.
Érdemjegyek, osztályzatok értelmezése:
Jeles (5) aki
 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz,
 a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni,
 a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz.
Jó (4) aki
 a tantervi követelményeknek megbízhatóam, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget.
Közepes (3) aki
 a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget,
 gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre.
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Elégséges (2) aki
 a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik,
 fogalmakat önállóan nem alkot, egyáltalán önálló feladatvégzésre nem képes.
Elégtelen (1) aki
 a tantervi minimumot sem teljesítette,
 ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes.
Osztályozhatóság, osztályozás rendje:
 Az osztályozás az adott tanév tantárgyi követelményeinek való megfelelés alapján, ill.
eredményes tantárgyi osztályozó vizsga alapján történik.
 Indokolt huzamos hiányzás esetén - amennyiben a tanuló nem tud legalább elégséges szinten
bekapcsolódni a folyamatos munkába, „felmérő” dolgozat írására, illetőleg osztályozó
vizsgára kötelezhető, legkésőbb a pótvizsga időszakára.
 A tanuló, ha az egyes tantárgyak éves óraszámának 30%-át meghaladóan mulasztott, a
nevelőtestület döntése értelmében osztályozó vizsga letételével vagy évfolyamismétléssel
folytathatja a tanulmányait. (Kivéve, ha az értékeléshez szükséges megfelelő számú
osztályzattal rendelkezik, mert akkor osztályozható.)
 Az a tanuló, aki a tantervi követelményeket a tanév végéig nem teljesítette (elégtelen
osztályzatot kapott), a nevelőtestület javítóvizsgára utalta, a bizonyítvány kézhez vételével
egy időben tájékoztatást kap a javító-pótló vizsga időpontjáról, helyéről, a tantárgyi
követelményekről és a jogorvoslat lehetőségéről. (A független vizsgabizottság előtti
vizsgáztatás kérelmét a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül az igazgatóhoz kell
benyújtani, ez időn túl a kérés nem teljesíthető.)
 A tanulók tanulmányi munkája során az érdemjegyeken, osztályzatokon kívüli elismerést
jelent az év végi (évzárón átadott) jutalomkönyv vagy dicsérő oklevél, melyet „példamutató
magatartásáért

és

kiemelkedő

tanulmányi

munkájáért”,

„kiemelkedő

tanulmányi

munkáért”, vagy „kiemelkedő közösségi munkáért” kaphat a tanuló. Hasonló módon
ismerjük

el

a

területi,

megyei,

vagy

az

országos

viszonylatban

kiemelkedő

versenyeredményeket sportban, tanulmányi versenyen vagy bármely egyéb területen.
Szöveges értékelés az alsó tagozatban
A Cecei Általános Iskolában és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájában szöveges értékelést
az 1. évfolyam félévi és év végi, míg a 2. évfolyam félévi értékelése során alkalmazunk. A tanuló 2.
évfolyam év végi teljesítményét, illetve minden felsőbb évfolyam félévi és év végi teljesítményét,
szorgalmát, magatartását érdemjegyekkel értékelünk.
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5.11.4 A magatartás és szorgalom értékelésének követelményei és formái
A tanuló magatartásának és szorgalmának évközi értékelésénél valamint a félévi és év végi
minősítésekor a példás (5); jó (4); változó (3); és rossz (2) szöveges értékelést (4-8. évfolyamon
évközi érdemjegyet) valamint minősítést alkalmaz az iskola.
A tanuló évközi magatartását és szorgalmát az osztályban tanító valamennyi pedagógus
véleményének figyelembe vételével, havi rendszerességgel az osztályfőnök értékeli.
A tanulók félévi és év végi magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályozóértekezleten
az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. Vitás esetekben az adott osztályban tanító
pedagógusok többségi véleménye dönt a minősítésről.
Intézményünkben a tanulási magatartás értékelésének és minősítéseinek követelményei:
Példás (5) magatartású tanuló:
 betartja az iskola házirendjét, és feladatkörében arra törekszik, hogy iskolatársai is betartsák,
 a közösségért önként vagy megbízásból munkát vállal, és azt megbízhatóan, a legjobb
tudása szerint teljesíti,
 őszintén nyilvánítja ki véleményét, és tisztelettel beszél a közösség tagjaival,
 képes az önellenőrzésre, önművelésre, fegyelemre,
 a kapott tanácsokat, utasításokat elfogadja, és igyekszik azokat megvalósítani,
 nincs fegyelmi büntetése, illetve nincs fegyelemsértésre vonatkozó ismételt tanári
bejegyzése.
Jó (4) magatartású tanuló:
 az előbbiek nem mindegyikének felel meg kifogástalanul, de fegyelmi büntetése nincs.
Változó (3) magatartású tanuló:
 az előbbiek egyike ellen súlyosan vétett, illetve kisebb mértékben, de ismételten vétett,
 akinek osztályfőnöki intője vagy igazgatói büntetése van,
 igazolatlan órái vannak.
Rossz (2) magatartású tanuló:
 aki az előző pontok közül több ellen is súlyosan vétett,
 aki tantestületi megrovást kapott,
 aki ismételten igazolatlanul mulasztott.
5.11.5 Iskolánkban a tanulási szorgalom értékelésének és minősítéseinek követelményei
Példás (5) szorgalmú tanuló:
 az iskolai kötelességeit maradéktalanul teljesíti,
 az írásbeli feladatait önállóan készíti el,
 készületlenségét megokolja, mulasztásait időben pótolja,
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 az órákra, versenyekre igyekezettel és megbízhatóan készül,
 tevékenyen részt vesz minden munkában, és iskolatársainak példát mutat,
 felszereléseit rendszeresen elhozza az órákra,
 rendben tartja iskolai felszerelését: könyveit, füzeteit, táskáját, padját stb.,
 írásbeli munkáinak külalakja gondos.
Jó (4) szorgalmú tanuló:
 az előbbiek nem mindegyikének felel meg kifogástalanul, de fegyelmező intézkedést nem
kapott.
Változó (3) szorgalmú tanuló:
 az előbbiek ellen súlyosan vétett, illetve kisebb mértékben, de ismételten vétett,
 írásbeli figyelmeztetést vagy intést kapott szorgalmi vétsége miatt.
Hanyag (2) szorgalmú tanuló:
 aki az előző pontok közül több ellen is súlyosan vétett és ezért szaktanári, osztályfőnöki
vagy igazgatói megrovást kapott.
Dicséretek
 Szaktanári dicséret: Önálló kiselőadások után, minőségi gyűjtőmunka eredményeképpen.
 Osztályfőnöki dicséret: Az osztályközösségben végzett kiemelkedő teljesítményért, jó
magatartásáért, az osztályfőnök belátása szerint.
 Igazgatói dicséret: Az iskola közösségi munkájában kiemelkedő teljesítményért. Többszöri
dicséret után az osztályfőnök, szaktanár, igazgatóhelyettes javaslata alapján. Iskolánk jó
hírnevét öregbítő iskolai és iskolán kívüli munkáért, tevékenységért, eredményért.
Szaktárgyi versenyen való részvételért, elért eredményért.
 Nevelőtestületi dicséret kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért.
Elmarasztalások
 Szaktanári figyelmeztetés: A szaktanár megítélése alapján, amennyiben sorozatos
hiányosságokat tapasztal.
 Osztályfőnöki figyelmeztetés: A fegyelmi értékelését követően az osztályfőnök belátása
szerint. Szaktárgyi órákon az órát hátráltató magatartásáért, a szaktanár javaslata alapján.
 Osztályfőnöki intés: Az osztály közösségi munkáját hátráltató, akadályozó magatartásért,
vagy egyéb esetben, az osztályfőnök megítélése szerint, illetve a szaktanár javaslata alapján.
 Osztályfőnöki megrovás: Szándékos bomlasztó tevékenységért, az iskola HÁZIREND-jét
durván megsértő magatartásért, tevékenységért az osztályfőnök mérlegelése szerint, illetve a
szaktanár javaslata alapján.
 Igazgatói figyelmeztetés: Az osztályfőnöki megrovást követő súlyos szabálysértés esetén,
88

az osztályfőnök javaslata és az igazgató megítélése szerint.
 Igazgatói intés: A figyelmeztetés ellenére újra előforduló súlyos szabálysértés esetén.
 Igazgatói megrovás: Az intést követő, az iskola egészét érintő fegyelemsértésért. A
igazgatói intést követő súlyos fegyelemsértés esetén, vagy az igazgató megítélése szerint, ha
a fegyelemsértés súlyossága az egész iskola hírnevét, megbecsülését csorbítja.
5.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az otthoni felkészülés a tanórán megtanított, illetve alkalmazott ismeretek ismétlése,
megszilárdítása, emlékezetbe vésése, gyakorlása, a hiányos ismeretek pótlása, esetleg önálló
ismeretszerzés, kutatómunka.
Célja:
 a tanulás eredményességének a biztosítása,
 a tanulók ismereteinek elmélyítése, készség- képességfejlesztés
 differenciált követelményeket alkalmazva sikerélményhez juttasson,
 képesek legyenek a tanulók alkotó munkavégzésre.
A pedagógusok a tanítás során megismertetik tanulóikkal az otthoni felkészülés módszereit, egyegy tantárgy tanulásához a legcélravezetőbb eljárásokat. Az eredményesen szervezett tanóra mintát
ad az önálló tanulásra.
A pedagógus feladatai:
 az idővel való helyes gazdálkodás elsajátíttatása;
 az első két évfolyamon írásbeli gyakorlófeladatok elvégzésével kezdik tanulóink az egyéni
munkát;
 a tanulás elmélyüléséhez biztosítani a szükséges nyugalmat;
 harmadik osztálytól fokozatosan hozzászoktatni tanulóinkat az egy-egy órára való
felkészülés technikájának kidolgozására, elsajátítására és idejének felmérésére a helyes
napirend kialakítása érdekében;
 a szülők közreműködését kérni gyermekük tanulási szokásainak kialakításában - felhívni a
figyelmet a megfelelő tanulási forma megválasztására.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk,
kérésük

alapján

szorgalmi

feladattal

segíthetjük,

számukra

szorgalmi

feladatot

javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum
20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
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 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 11,5 óránál.
5.13. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A Cecei Általános Iskolában csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát,
matematikát, technikát, magyar nyelv és irodalmat, biológiát, kémiát, történelmet 5-8. évfolyamon.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
A választható tantárgyak/foglalkozások esetében választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal
megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
5.14. Országos mérések az iskolánkban
5.14.1 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)
A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás
szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás
készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggésmegértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer.
Az úgynevezett "Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási
folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves korig. A mérőeszköz csomag
emellett ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat az eredményesebb fejlesztés
lehetőségeire, tennivalóira. A rendszer alkalmazásával megvalósíthatóvá válik az úgynevezett
kritériumorientált készségfejlesztés, vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése mindaddig tartson,
amíg a szóban forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem
válik.
A DIFER a magyarországi közoktatási mérési-értékelési rendszernek a tanulók haladásának
időrendjében első, kötelezően előírt eleme. Az általános iskolák a tanév elején felmérik az első
évfolyamos tanulóikat, és meghatározzák azok körét, akik esetében - az óvodai jelzések, vagy a
tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján - a tanító indokoltnak látja alapkészségeiknek a
DIFER teszttel való alapos felmérését. A vizsgálatot az érintett tanulókkal az iskolák az ősz
folyamán elvégzik. A pedagógusok a mérési adatokat a rendszer részét képező szoftver segítségével
kiértékelik, majd az eredmények alapján meghatározzák a tanulók egyéni fejlesztési irányait.
Az intézmények az Oktatási Hivatalnak jelentik a mérésben részt vevő tanulók létszámát.
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5.14.2 NETFIT®
A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. A Magyar Diáksport Szövetség
2013. május 24-én útnak indította „A testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési
rendszerének

kialakítása

és

az

önkéntes

részvétel

ösztönzése

a

komplex

iskolai

testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektjét.
A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben
egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai
fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést
kapta.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét,
hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába
kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden
tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat
fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét,
valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már minden érintett
iskolában a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az
adott tanév meghatározott mérési időszakában.
A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében minden iskola számára ingyenesen biztosította
a mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet.
5.14.3 Országos Kompetenciamérés
Az országos mérésekről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése
rendelkezik. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a
köznevelés hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás
munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének
vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint –
részt vesz az országos mérés, értékelés feladatainak végrehajtásában. Az ország összes iskolájának
minden feladatellátási helyén, minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló azonos időpontban és azonos
körülmények között írja meg a tesztet.
A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett
tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az
adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig
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elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok
megoldása során.
A 6., 8. és 10. évfolyamos mérés tartalmi keretét - amely meghatározza a kompetenciamérés
feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek
egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát,
illetve az alkalmazott szövegtípusokat -, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.
5.14.4 Idegen nyelvi mérés
Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és
német nyelvből. A mérés időpontját a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg. Az
idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.
A mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak. Az
újonnan bevezetett idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés
feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós
nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek
autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei
figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési
köréhez.
Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési
készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER
szerinti A2-es nyelvi szintet méri.
A mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő
feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a
feladatok értékeléséhez javítókulcs készül. A diákok teljesítményének értékelése a két mért
készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető
pontszám 60%-át kell elérniük. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár)
nem használható.
5.15. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
5.15.1 Az iskola egészségnevelési elvei
Intézményi helyzetképünk és feltételrendszerünk feltérképezése után, programunk célja, hogy
tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezzenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt
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ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Fontos, hogy értsék
az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel kapcsolatos attitűdök szilárdak legyenek,
konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg. Az alsó tagozaton szinte minden tantárgy hordozza
az egészséges életre nevelés lehetőségeit. A felső tagozaton a természetismeret, a biológiai, a
földrajz, a testnevelés, a technika, a biológia és az osztályfőnöki tantárgyak keretében valósul meg
az ismeretek átadása.
Pedagógusaink ezeket kihasználva végzik oktató – nevelő munkájukat.
Ennek érdekében az alábbi feladatok megoldása szükséges:
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
 a mozgás, az egészséges testtartás fontossága,
 az egészségkultúra erősítése, értékek ismerete,
 a táplálkozás, étkezés egészséget befolyásoló szerepének megismerése,
 a

betegség

megelőzését,

illetve

a

gyógyulást

segítő

magatartás

fejlesztése

(elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat),
 a barátság, a párkapcsolatok szerepének jelentősége az egészségmegőrzésben,
 krízishelyzetek felismerése, kezelési stratégiák ismerete,
 tanulási technikák megismerése,
 a rizikóvállalás és határainak problémakezelése,
 helyes higiéniai szokások kialakítása,
 szenvedélybetegségeket elkerülő magatartás kialakítása,
 a környezet alakítása,
 a természethez való viszony, egészséges, tiszta környezet jelentőségének, valamint a
környezeti ártalmak felismerése,
 személyes biztonság kialakítása (közlekedés),
 az ellenálló képesség, az edzettség, a helyes testtartás erősítése,
 egészséges személyiségfejlődés elősegítése,
 egészséges táplálkozás szokássá alakítása,
 a minden napi testmozgás igényének fejlesztése,
 a dohányzás, alkoholfogyasztás – és kábítószer használat megelőzése,
 a fogyatékos tanulók integrálása,
 szexuális nevelés már a pubertás időszakot megelőzően is,
 egészséges táplálkozásra nevelés,
 személyi higiéne kialakítása,
 mentálhigiéne,
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 családi életre nevelés.
5.15.2 Az iskola környezeti nevelési elvei
Meggyőződésünk, hogy csak
 egységes, egymást segítő programokra,
 egymásra építhető stratégiára,
 támaszkodva alakulhat ki egységes szemlélet,
 eredményes, közös fellépés.
Az egészség, a környezet, a káros hatások prevenciója, a helyes fogyasztói magatartás nem
egymástól elszigetelt jelenségek, egymástól függetlenül nem elemezhetőek, nem értelmezhetőek és
nem fejleszthetőek. Egyik stratégia sem nélkülözheti a másik terület eredményeit, észrevételeit.
Stratégiailag kiemelt céljaink
Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos
 ismeretek átadása,
 globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása,
 helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása,
 ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
Környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:
 a fenntartható fejlődés elve,
 a prevenció elve,
 a partnerség elve,
 a gazdaszemlélet elve,
 kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések,
 helyi és globális szintek kapcsolata,
 biológiai és társadalmi sokféleség.
A környezeti nevelés céljai:
Hosszú távú célunk, jövőképünk:
 tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak.
Ennek érdekében ki kell alakítani:
 a környezettudatos magatartást és életvitelt,
 takarékos magatartást.
Nevelési területek:
Hagyományok ápolása


az iskolai napok keretén belül környezetvédelmi téma,



programok, vetélkedők szervezése,
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az általános iskola névadói emlékének ápolása,



a település környezeti terhelésével kapcsolatos információk feldolgozása,



üzemek látogatása,



osztályfőnöki órák környezetvédelmi témái.

Szaktárgyi célok
 hétköznapi témák, aktualitások megjelenítése a szakórákon,
 természetvédelmi versenyekre való felkészítés,
 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
 csapatmunkák, önálló kísérletek alkalmazása.
Iskolán kívül
 környezetvédelmi

versenyek,

pályázatok,

táborok,

környezetvédelmi

jelzőszolgálat

(együttműködések iskolán kívüli szervezetekkel),
 szakkörök programja,
 helyi értékek felfedezése, feldolgozása, védelme,
 társadalmi kapcsolatok alapján partnerség továbbfejlesztése (egyesületek, alapítványok,
gazdálkodó egységek, szülői szervezet bevonása),
 pedagógusok

szakmai

fejlődése:

környezettudatossági

technikák

elsajátítása,

személyiségfejlesztő továbbképzések,
 osztálykirándulások.
Módszerek, tanulásszervezési formák
Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési formákat
alkalmazzuk:
 a tanítási órák klasszikus módszerei,
 kooperatív tanulási technikák,
 osztálykirándulások,
 csoportszintű előadás szabadidős időszakban,
 csoportszintű gyakorlati foglalkozás szabadidős időszakban,
 múzeumi óra,
 szakköri foglalkozás,
 versenyek,
 környezetvédelmi napok,
 környezetvédelmi akciók.
Eszközrendszerünk:
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 munkacsoportok kialakulása (tanár-diák-szülő együttműködés), ösztönzési és értékelési
technikák alkalmazása (diákönkormányzat, szakmai munkaközösségek),
 a program finanszírozásának lehetőségei: költségvetési keret, pályázatok, projektek
költségeinek alapítványi támogatása,
 együttműködő partnerek felkutatása,
 pályázatok figyelemmel kísérése,
 tájékoztatás: faliújság, média, saját kiadványaink (publikációk, pályázatok nyilvánossága).
A természetes és mesterséges környezet védelmét szolgáló foglalkozások, tevékenységek
 energiafelhasználás terén kezdeményezzük a fenntartónál az energiatakarékos világítás
megvalósítását,

szakmai

munkánkban

fokozatosan

bevezetjük

az

ilyen

technika

alkalmazását (elektromos gépek, berendezések, eszközök),
 szorgalmazzuk, iskolai akciók során prioritásban részesítjük a gyalogos és a kerékpáros
közlekedés egészséges formáit,
 a hulladékkezelés területén szakemberek meghívásával ismerkedünk évente a szelektív
hulladékgyűjtés aktuális problémáival; kezdeményezzük a prevenciós módszereket a
hulladékkeletkezés folyamatában, papírtakarékossági akciókat szervez a diákönkormányzat,
részt veszünk a szárazelem gyűjtésében,
 üzemlátogatással ismerkedünk a közelben működő ipari létesítmények környezetvédelmével
(Paksi Atomerőmű),
 környezetbarát termékek vásárlását szorgalmazzuk; szabályozott reklámtevékenységgel
szorítjuk ki a divatos és egészségre káros termékek ajánlásait az iskola területéről.
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6. A hitelesítés dokumentumai
6.1 A Pedagógiai Program elfogadása és nyilvánosságra hozatala
A Cecei Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájának pedagógiai programja
nyilvános dokumentum. A vonatkozó jogszabálynak köszönhetően megtalálható az Oktatási Hivatal
honlapján illetve mindkét intézmény önálló honlapján. Papíralapon megtalálható mindkét
feladatellátási hely igazgatói irodájában. A nyilvánosságot biztosítja továbbá az intézményközi és
társadalmi környezettel való együttműködési rendszer kiépítése, szakmai napok és fórumok tartása.
A Pedagógiai Program a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
6.2 A Pedagógiai Program felülvizsgálata
A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve
jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
diákönkormányzat, az intézményi tanács, ennek hiányában az iskolaszék, ennek hiányában a szülői
szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A
Pedagógiai Program módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.

Cece, 2019. október 9.

……..............................................
Tiringer Istvánné
megbízott intézményvezető
P.H.
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6.3 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A Cecei Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája Diákönkormányzatának
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az Iskola
Pedagógiai Programját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Cece, 2019. október 9.

……..............................................
Sohárné Bali Mária
cecei Diákönkormányzat vezetője

…..………………………………
Kaszás Ivett
alapi Diákönkormányzat vezetője
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A Cecei Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája Intézményi Tanácsának
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az Intézményi Tanács az Iskola
Pedagógiai Programját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Cece, 2019. október 9.

…………..............................................
Szabóné Várady Katalin
Intézményi Tanács képviselője
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A Cecei Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája Szülői Közösségének
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Szülői Közösség az Iskola Pedagógiai
Programját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Cece, 2019. október 9.

…………….............................................
Somogyi Tiborné
cecei Szülői Közösség vezetője

…………………………………………
Sabankóné Szabó Éva
alapi Szülői Közösség vezetője
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A Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete 2019. október 9. napján tartott értekezletén
elfogadta.

.............................................................
Csajtainé Szabó Ágnes
hitelesítő nevelőtestületi tag
Cecei Általános Iskola

………………………………………...
Horváth Anikó
hitelesítő nevelőtestületi tag
Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája
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