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1.AZ INTÉZMÉNYI NEVELÉS- OKTATÁS CÉLJAI
A Köznevelés feladatai és értékei - NAT 2012
„A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és
szabályozásának megfelelően a Nemzeti Alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti
műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra
közvetítésében, az erkölcsi érték és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.
Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek,
attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való
törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése.
Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve elkötelezettségre neveljen az igazság és az
igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához
szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy
a felnövekvő nemzedék
 a haza felelős polgárává váljék;
 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában;
 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően;
 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat.
1.1 Nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai
A jelen iskola feladata az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen,
olyan készségek és képességek birtokába juttassa őket, amelyekkel tudnak alkalmazkodni a változó
munkaerő-piaci igényekhez.
Iskolánkból kikerülő tanulók rendelkezzenek azokkal az alap- és kulcskompetenciákkal, amelyek
feltétlenül kellenek ahhoz, hogy az életpályájukat – ha szükséges – tudják módosítani, új
ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. Feladatunk az is, hogy
egyenlő esélyeket biztosítsunk minden gyermek számára, különösen a hátrányos helyzetben
lévőknek adjuk meg a felzárkózás lehetőségét. A fejlesztés során építsünk a gyermekek előzetes
tudására, tanítsuk meg, hogyan kell tanulni (a tanulás tanítása).
A kompetencia alapú oktatás célja az ismeretek alkalmazásának középpontba helyezése.
A fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti
különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az új módszerek, technikák
alkalmazásával fejlődnek a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, és a másság
elfogadása. A kompetencia alapú oktatás lényege, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat.
A frontális osztálymunka mellett a differenciálással, a kooperatív technikák, projektek
alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani.
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Az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzése érdekében meg kell tanítani tanulni
tanítványainkat. Fontos a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása.
Olyan könyveket, munkafüzeteket, egyéb eszközöket kell választanunk, amelyek a tanulók életkorát
figyelembe veszik, lehetőséget adnak a differenciálásra, valamint élet közeli és tevékenykedtető
feladatokat tartalmaznak.
A kompetenciafejlesztés érdekében részt veszünk az országos mérésen. A mérések napján felmentést
adunk az órák alól. Az intézményben folyó munka nyomon követését a belső mérési, értékelési
rendszer működtetésével végezzük. A tanulók tudásának ellenőrzése folyamatosan zajlik,
figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, hogy szükség eseten korrigálni tudjunk.
A nevelőtestülettel együttműködve kialakítható egy intézményi módszertani kosár, amelyben
megtalálhatók azok az új technikák, módszerek, amelyek alkalmazása segíti a tanulók készség- és
képességfejlesztését.
A cél elérése érdekében a „jó gyakorlat” átadásáról sem feledkezünk el
Céljaink a következők:
 Gyermekeink testileg jól fejlettek, egészségesek, edzettek legyenek.
 Tudjanak elmélyülten, kitartóan játszani, tevékenykedni, tanulni egyedül és társakkal
egyaránt.
 Önmaguk megvalósítása mellett tudjanak együttműködni, alkalmazkodni társaikhoz, az
együttélés szabályaihoz.
- Célunk, hogy minden gyerek az iskolai közösség tevékeny, önszervező tagja legyen,
tudjon véleményt nyilvánítani, legyenek ötletei, javaslatai. Az iskolai életben
törekedjék az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására.
 Képes legyen felelősségteljes döntéseket hozni a saját és társait érintő kérdésekben.
 Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájukra saját megoldást találó, jó
kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek. E mellett esetleges kudarcot tudják elviselni,
kezelni.
 Ismerjék meg, védjék, szeressék, becsüljék meg környezetüket.
 A sajátos nevelési igényű gyermekeket a számukra megfelelő területeken fejlesztjük,
ügyelve arra, hogy a fejlesztés ne legyen túl megterhelő.
 Célunk, hogy a mindennapok kihívására választ adó gyakorlatias és rugalmas tudásra
készítsük fel tanulóinkat.
Szükségesek a korszerű pedagógiai elvek. Az intézmény átfogja, befolyásolja a fiatalok egész
élettevékenységét.
A nevelés a pedagógus legfontosabb tevékenysége. A gyermekek cselekedeteit meghatározza az
értékrendszer, amelyet a nevelőtestület közvetít az általános iskola befejezéséig.
Az iskola legfontosabb céljának az értékközvetítést és értékteremtést kell tekinteni.
Ennek funkciója:
 a közösség fejlesztése
 az individuális fejlesztés.
Mindez csak úgy valósulhat meg, ha biztosítjuk a gyerekek testi, értelmi, akarati, érzelmi
fejlődését.
Ezért elengedhetetlen feladatunk:
Egészséges életmód, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, és a prevenció.
A gyerekek képességeinek sokirányú, személyre szóló fejlesztése, tudásuk és teljesítményük
növelése olyan képzés megvalósítása révén, amelyben a gyerekek aktív részesei az őket körülvevő
5

világ megismerésének. A tantervi anyag feldolgoztatása oly módon történjék, hogy közben
folyamatosan fejlődjenek jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk, érzelemviláguk.
Ennek a folyamatnak szerves része az önálló ismeretszerzés és az állandó önművelés.
A közösségi élet formálása területén olyan érzelmek kialakítása a feladatunk, amelyet a bizalom,
tiszteletadás, tolerancia, segítségnyújtás, önfegyelem. Kulturáltság a magatartásban és a
kommunikációban, udvariasság figyelmesség, mások szokásainak, tulajdonának tiszteletben
tartása.
A testnevelés és a sport sajátos eszközeivel fejlessze a felnövekvő nemzedék, mozgás- játék és
sportkultúráját, edzettségét, teherbíró képességét.
A felnőtt életre való felkészítésében meghatározó jelentőségű a családi életre nevelés. A család
jelentősége meghatározó az egészséges személyiség fejlődésében. Segítséget ad a gyermek
megfelelő életrendjének, életmódjának kialakításában, megtanítja, hogyan kell a közösségben é1ni,
segít ismerkedni a külvilággal, kapcsolatot teremteni a felnőttekkel és gyermektársaikkal.
A felnövekvő gyermekeinkben ki kell alakítani a környezetvédelem iránti felelősséget. A külső
világ tevékeny megismerésében az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű, ez folytatódik az
iskolában a környezetvédő gondolkodásmód, és a környezetbarát életmód kialakításával.
A magyarok eredetéről, a honfoglalásról szóló mondák, a történelmi olvasmányokban
megjelenített élethelyzetek, a magyar népköltészet, népművészet alkotásainak ismerete, hazánk
tájainak bemutatása révén ismerjék meg és vállalják múltunkat, ezeréves európai létünket az
életkori sajátosságoknak megfelelően.
Pedagógiai munkánk főbb alapelvei a következők:
 az oktatás és nevelés egyensúlya;
 az esélyegyenlőség biztosítása;
 az eredményorientáltság;
 a nyitottság elve.
A gyermekszereteten alapuló és gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógia,
melyet, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmód és felelősség jel1emez.
Intézményünkben legfontosabb, amit a gyermekeknek nyújthatunk, a meleg, barátságos,
biztonságot adó légkör, környezet. Mindenféle pedagógiai hatás csak ilyen környezetben
érvényesülhet.
Intézményünk fontosnak tartja a családokkal való jó kapcsolatot, melyben a gyerekek, szülők,
pedagógusok együttműködő partnerek.
Az intézményünkben dolgozó pedagógusoktól elvárjuk:
 rendelkezzenek a gyermekek iránti empátiás készséggel,
 a szükséges szabályokat képesek legyenek betartatni,
 legyenek tisztában modell szerepükkel,
 munkájukat nagyfokú szakmai ismeret, tudatosság jellemezze,
 legyenek nyitottak, gyakran a pedagógus feladata, hogy észrevegye a problémát,
 a szülőket tekintsék partnernek, a gyermekhez való viszony nem függhet a szülőkhöz való
viszonytól,
 a sajátos nevelési igényű gyermekek segítő elfogadását, másokkal való elfogadtatását és
szakszerű fejlesztését,
 a hátrányos helyzetű gyermekekkel való törődést alapvető feladatnak tartsák.
1.2 A Kolozsvár Utcai Általános Iskola jellemzői
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Az iskola épülete az 1155 Budapest XV. Kolozsvár u. 1. sz. alatt található.
Nyolc osztályos 4 + 4 tagolású általános iskola speciális testnevelés /úszásoktatással/, emeltszintű
angoloktatással és környezeti neveléssel.
Az intézmény gyerek létszámának alakulása:
év-évf.
2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.

1.
43
50
52
44

2.
48
45
51
54

3.
38
51
46
46

4.
54
38
48
47

5.
41
51
39
48

6.
42
39
50
39

7.
42
41
36
42

8.
40
42
40
36

összesen
348
357
362
356

Törekszünk évfolyamonként 2 tanulócsoport indítására.
1.3 Kolozsvár Utcai Általános Iskola arculata
2012-2013-as tanévtől az új Köznevelési Törvénynek megfelelően felmenő rendszerben
bevezetésre került a mindennapos testnevelés (úszásoktatással).
Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek
kialakítása, formálása, illetve a legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák)
mozgásmintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos
ebben az időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a
bonyolultabb sportági és táncos mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során a
fokozatosság elve érvényesül. A tanulási folyamat a kihívásokra, élményszerzésre, örömteli
mozgásos tevékenységekre, sikerkeresésre épül, amelyek a játékosság módszerével együtt
formálják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív szemléletet.
5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex
készség- és képességfejlesztés a cél. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport
iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában. A tartalom
szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a
sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz
igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, edzéselméleti elvek, módszerek
stb. Az elméleti tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal kapcsolatos ismeretek
köre.
A Köznevelési Törvényben előírtaknak megfelelően az órák megoszlása a következő: 2015/2016.
09.01-től:
1. a

5 tornatermi óra

1. b

2 tornatermi óra, 2 úszás,1óra néptánc

2. a

4 tornatermi óra, 1 úszás

3. b

2 tornatermi óra, 2 úszás, 1óra néptánc

4. a

4 tornatermi óra, 1 úszás
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2. b

3 tornatermi óra,1 úszás, 1óra néptánc

3. a

4 tornatermi óra, 1 úszás

4. b

3 tornatermi óra, 1 úszás, 1 óra tánc

5. évf.

5 tornatermi óra

6. évf.

5 tornatermi óra

7. évf.

5 tornatermi óra

8. évf.

5 tornatermi óra

Délután DSE foglalkozások állnak a tanulók rendelkezésére.
Célunk a szemléletformálás, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
Végezzük a NETFIT méréseket is-értékelést is.
1.4 Emeltszintű angol pedagógiai programja /felmenő rendszerben/
A NAT előírásait betartva és az iskola eddigi programját figyelembe véve az 1-3. évfolyamon heti
2 órában készítjük elő az emeltszintű angol oktatást, amely 4. osztálytól heti 5 órában valósul meg.
CÉL: Az alsó tagozat első évfolyamán kezdődő idegennyelv-oktatás alapvető célja kettős:
 egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat,
 másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek (hallott és
olvasott szövegek értése) fejlesztésével.
Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás során a célnyelvet hallva, a szituációt, értve, teljes
mondatszerkezetek megtanulásával haladnak előre a tanulók. Ez a folyamat lassú, még látványos
nyelvi eredményt nem várhatunk. Tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes
diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen
bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra
épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert
tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd
érthetővé a diákok számára.
A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az
órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A
beszéd az egyszavas válaszoktól a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed.
Ennek megfelelően a követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak.
Az első évfolyam egy szóbeli előkészítő szakasz, amely során a tanulók nagy vonalakban
megismerkednek azokkal a témakörökkel, amiket az alsó tagozat többi évfolyamán már írással és
olvasással kiegészítve mélyítenek el. Az olvasás és írás bevezetés második osztálytól kezdődik.
Az idegennyelv-oktatás koncentrikus felépítésű. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozaton
megismert szókincs és nyelvtani kifejezések felső tagozaton ismételten előkerülnek, de már egy
komolyabb szinten.
Az ötödik évfolyam megkezdésekor a tanulók már készség szinten megértik a tanár idegen
nyelvű kéréseit, óravezetését; ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek. Fejlődik
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együttműködési készségük, mely biztosítja, hogy részt tudnak venni pár- és csoportmunkában.
A felső tagozat célja a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása. A receptív
készségek fejlesztése mellett a produktív készségeket (beszéd és írás) fejlesztése is intenzívebbé
válik. A felmenő rendszerrel egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Fontos cél a diákok
olvasási igényének kialakítása. Ez érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek
olvastatásával történik.
A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a
célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A
szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban
inkább a folyamatosság jellemző a nyelvhelyességgel szemben, így szükségük van a legfontosabb
struktúrák ismétlésére, átbeszélésére. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és
javítsák.
A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű
használatához, melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi
hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.
A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert
témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. A
tehetségesebb tanulók képesek középfokú Pitman nyelvvizsgát tenni.
A csoportbontás kritériumai, az eljárás menete az emelt szintű angol nyelvi osztályokban:
Az emelt szintű angol nyelvi osztályok csoportjainak kialakításánál a következő szempontokat
vesszük figyelembe:
 a gyerekeknek a nyelvtanuláshoz való hozzáállását
 az első évfolyamon végzett tanórai munkáját
 nyelvtanáraik véleményét
 a második év legelején a tanulók az osztályfőnök és az angol nyelvtanárok előtt
szóban számot adnak tudásukról, az első évben tanultakról: a tanult témakörök
szókészlete, a tanári utasítások megértése, egyszerű párbeszédek, szituációk
használata
Mindezek figyelembevételével döntjük el, hogy ki kerül az 1. és ki a 2. csoportba. A szülőket erről
az osztályfőnök közreműködésével tájékoztatjuk.
Átjárás az egyes csoportok között (emeltszintű angol, normál szintű angol nyelvi osztályok).
Az emelt szintű angol nyelvi osztályokban és a normál angol osztályokban a csoportok között az
átjárás biztosított a tanév végén. Minden törzsanyagot tanítunk, csak az anyag mélysége, az
elsajátítás minősége különbözik.
Az eljárás menete:
 a nyelvtanár megbeszéli az osztályfőnökkel a csoportváltás okát, a lehetőségeket
 az osztályfőnök behívja a szülőt, és közli a csoportváltás tényét, okát
 a szülői beleegyezés és a nyelvtanárral történő konzultáció után a tanuló átkerül a
másik csoportba
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4. és 6. osztályban év végén szintfelmérőt írnak a gyerekek, melyben számot adnak az addig
tanultakról. A százalékos értékelés után tájékoztatjuk a szülőket az eredményről . A tanuló
lehetőséget kap, hogy a másik csoportba átkerüljön.
7. osztályban otthoni, majd órai feldolgozásként kötelező olvasmányt kapnak a gyerekek, mely az
Oxford Kiadó egy könnyített olvasmánya.
Személyi feltételek: szaktanárok.
Tárgyi feltételek: két szaktanterem, egy számítógépekkel felszerelt tanterem. Videó magnó, CDmagnó, kazettás magnó, számítógépek, interaktív tábla.
Tankönyvcsaládok: Project (1-5), Happy House 1-2, Happy Street 1. A tankönyvcsaládhoz tartozó
hang és videó anyag.
1.5 Normál osztály pedagógiai programja /felmenő rendszerben/
A testnevelés és sport alkalmas a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a
tolerancia szellemének megismertetésére. Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra
nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. A testnevelés és
sport sajátosan összetett műveltségi terület. A testi képességek fejlesztése a hagyományokon
alapuló mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. Ezt a
mozgáskészletet részben az öröklött alapmozgások fejlesztésével, részben az erre építkező új,
összetett mozgásanyag megtanításával lehet kialakítani.
A testnevelés és sport, mint a pszichomotoros fejlesztés egyik kiemelt területe tanórai és tanórán
kívüli iskolai tevékenységekben valósul meg. A különböző programok együttesen hatnak a tanulók
fejlődésére, és a teljes iskolai tevékenységhez motivációs bázist biztosíthatnak.
A pszichomotoros készségek és képességek szisztematikus fejlesztése a mozgásműveltség
kialakítását és egyben a cselekvéssel megoldható életfeladatok elvégzésére és teljesítésére való
felkészülést is jelenti.
A testnevelés órák száma 1-2. évfolyamon heti 2, melyet heti 2 úszás óra és 1 néptánc óra egészít
ki. A 3-4. évfolyamon a testnevelés órák száma heti 3, melyet heti 1 néptáncóra egészít ki.
Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre is, ezért az énekórák keretében heti 1 alkalommal
1-2. évfolyamon népi gyermekjátékokat, 3-4. évfolyamon drámajátékot tanítunk. Felső tagozaton
a drámajátékok oktatását folytatjuk.
Célunk egy testében és szellemében egységes egészet alkotó tanuló, és a későbbiekben felnőtt
szemlélet kialakítása.
1.6. Számítástechnika oktatás /felmenő rendszerben/
Óraszámok:
1. osztálytól felmenő rendszerbe heti 1 óra bontott csoportokban, kötelező és választott órákból
/”b”kötelező, „a” választott/.
Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak
korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására,
megértésére és alkotó felhasználására. Az informatikai környezettel való ismerkedés előtt célszerű
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megbeszélni a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. Az informatikai eszközök
használata témakör fejlesztési feladatainak megvalósítása során ösztönözni kell a tervszerű
alkalmazást, fel kell hívni a figyelmet az interaktív beavatkozások hatásainak megfigyelésére és
értelmezésére.
Az alkalmazói ismeretek témakör feldolgozása során a dokumentumszerkesztés eljárásainak
megismerésére, grafikai programok használatára, egyszerű rajzok készítésére, módosítására, a
tantárgyi tartalom jellemzőinek kiválasztását és rögzítését követően a tartalomnak megfelelő
szöveges, rajzos dokumentumok egyéni vagy csoportos készítésére, a korosztálynak megfelelő
feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használatára kerül sor. A környezetünkben
levő személyek, tárgyak jellemzőinek kiválasztását, rögzítését követően a tanulók értelmezik és
csoportosítják az adatokat. Az információkezelés előkészítése érdekében közhasznú
információforrásokat ismernek meg.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör feldolgozása során a
tanulók a tantárgyi tartalmakkal kapcsolatos, informatikai eszközökkel megoldható problémák
megoldásában szereznek gyakorlatot. A problémamegoldás a hétköznapi tevékenységeket vagy
egyéb folyamatokat különböző formában leíró algoritmusok értelmezésével, alkotásával, vizuális
ábrázolásával fejleszthető.
A fejlesztés során cél, hogy a tanulók tanítói segítséggel, olyan módszerekkel ismerkedjenek
meg, amelyek különböző problémák megoldása során alkalmazhatók, legyenek képesek a
probléma azonosítására és részekre bontására, a cél egyértelmű megfogalmazására, a feladat
tervezésére, elvégzésére, ellenőrzésére.
Az infókommunikáció témakör feldolgozása során a tanulók a különböző kommunikációs
formákat, azok funkcióit, hatásait ismerik meg. Napjainkban az információszerzés eszközei és a
kommunikáció lehetőségei gyorsan változnak, ezért fontos, hogy a tanulók nyitottak legyenek a
változásokra. A hatékony munkavégzés érdekében egyre nagyobb az igény a gyors és pontos
információszerzésre, ennek érdekében egyre fontosabbá válik a korszerű eszközök megismerése és
az eszközökkel megvalósítható funkciók hatékony alkalmazása. Az információszerzéssel és
kommunikációval kapcsolatos műveletek körében a hagyományos eszközök mellett egyre
hangsúlyosabb szerepet kapnak az elektronikus eszközök. Az alkalmazott eljárások során többféle
eszköz és módszer megismerését kell biztosítani.
Az információszerzés, a médiahasználat és a kommunikáció során egyre hangsúlyosabb
szerepet tölt be a világháló, ezért az internet felhasználási lehetőségeinek megismerése, az alapvető
szabályok betartása, a lehetséges veszélyek megismerése, az életkori sajátosságoknak megfelelő
konkrét információforrások ismerete és irányított használata kiemelt fontosságú.
Az információs társadalom témakörben tanult ismeretek alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a
tanulók tervszerűen, tudatosan alkalmazzák az információs társadalom eszközeit. Az informatikai
eszközök használata közben a tanulók információkat keresnek, azokat egymással megosztják. Az
információk kezelése közben fel kell hívni figyelmüket az adatok biztonságos kezelésére, fel kell
készíteni őket a technikai vagy egyéb jellegű problémák kezelésére.
Az elektronikus szolgáltatások terjedésével egyre fontosabb társadalmi igény, hogy a tanulók
képessé váljanak az adott korosztály számára fejlesztett szolgáltatások használatára, ismerjenek
meg olyan szempontokat, amelyekkel értékelhetik és megkülönböztethetik az eltérő minőségű és
érdekeltségű szolgáltatásokat, eldönthetik, hogy melyik szolgáltatás fontos és előnyös számukra.
Tudatosítani kell bennük, hogy törekedniük kell a túlzott mértékű eszközhasználat elkerülésére, az
optimális használat kialakítására.
A könyvtári informatika témakörben a könyvekhez és egyéb információforrásokhoz való
pozitív attitűd kialakítása meghatározó a tanulásmódszertan és a tanulási motiváció alapozása
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során. Fontos cél, hogy a tanulók az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával tapasztalatokat és
élményeket szerezzenek a könyvtárban végezhető szolgáltatásokhoz és tanuláshoz köthető
tevékenységekről.
A könyvtárhasználóvá nevelés területén kiemelt jelentőségük van a meséknek, a játékos
foglalkozásoknak, az alkotó tevékenységeknek. Ezek elsősorban a nyomtatott forrásokhoz
kötődnek, de a széleskörű tapasztalatszerzés és a tanulók iskolán kívüli ismereteinek beépítése
érdekében helyet kell kapniuk az elektronikus forrásoknak és más, nem hagyományos
dokumentumtípusoknak is.
A gyermekeknek szánt szépirodalmi és ismeretterjesztő művek széles választéka minden
tantárgy számára sok lehetőséget nyújt az egyes témák élményszerű, forrásalapú feldolgozásárára.
A játékos foglalkozások során érdemes a könyvtár tereivel, használatának alapjaival, a
legelterjedtebb dokumentumtípusokkal, segédkönyvekkel megismertetni a tanulókat.
1.7 Az iskola alapvető feladata és funkciója
A legfontosabb pedagógiai elvek alapján a Kolozsvár Utcai Általános Iskola alapvető, átfogó
célkitűzése az iskola tevékenységek valamennyi területén és szintjén gyakorlatias, a tanulók
önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés.
Edzett, harmonikus életvitelű, önmaga sorsát tudatosan alakító, formáló tanulók nevelése. Ennek
megfelelően helyi programunk tevékenységközpontú, pedagógiai koncepciójában tanulóközpontú.
Fontosnak tartjuk a tanulók esélyegyenlőségének a biztosítását, az indulási hátrányok csökkentését.
Mivel iskolánk tevékenységközpontú, a tanítási-tanulási folyamat kezdeti szakaszán sokrétű és
gazdag lehetőség adódik a meglévő hátrányok csökkentésére.
Ugyancsak fontos a tehetséges tanulókkal való differenciált képességeiket kibontakoztató
foglalkozások rendszere.
Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a gyermekeinket, akiket
iskolai előmenetelük szempontjából különböző tényezők gátolnak az elvárható, normál ütemű
fejlődésben. E státusok felmérésére egy kategóriarendszert dolgoztunk ki, amely a következő
okokat veszi figyelembe:





környezeti viszonyok;
a gyermek személyiségében rejlő okok;
tanulási zavarral küzd, melyet szakvélemény erősít meg,
egészségügyi szempontok;

Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, akinek testi vagy pszichés fejlődését az örökölt vagy
szerzett organikus károsodások, a környezeti ártalmak vagy a rossz interperszonális kapcsolatok
akadályozzák. A veszélyeztető tényezők rendszerint halmozottan hatnak és érvényesülnek.
A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora, a fejlesztő
pedagógus, és az osztályfőnökök vesznek részt.
A problémák kezelésében, a tanulók helyzetében bekövetkező változások észrevételezésében
igénybe vesszük a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó szakmai segítségét. A
tanuló iskolai munkájában bekövetkező szembetűnő visszaesés, súlyos magatartási problémák,
igazolatlan hiányzások esetén jelzéssel élünk a nevezett intézmények felé, és az ott foglalkoztatott
családgondozó besegít az okok feltárásába, a problémás helyzet kezelésébe.
Hátrányos helyzetű tanulóink többsége rendelkezik a tanuláshoz szükséges tanfelszereléssel. Az
önkormányzat rendelete lehetőséget ad a rendszeres gyermekvédelmi támogatás célzott, a gyermek
iskolai előmeneteléhez kapcsolódó felhasználására. A meggyőző, felvilágosító munka jelentős
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része hárul a gyermekvédelmi koordinátorra, az osztályfőnökökre, akik közvetlenül nyomon
követik hátrányos helyzetű tanulóink mindennapjait, így egy kialakított jelzőrendszeren keresztül
tudnak kommunikálni a szülővel, a szakemberrel. Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai
kudarcainak sokféle kiváltó oka van, és ha ismerjük ezeket, akkor a megelőző munka terén
eredményesek tudunk lenni. Éppen ezért kiemelt pedagógiai feladat a tanulók életkörülményeinek,
viselkedés- és tanulási kultúrájának figyelemmel kísérése, a negatív változásokra utaló jegyek
felismerése és a gyors, hatékony pedagógiai reagálás.
Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van, és ha ismerjük ezeket,
akkor a megelőző munka terén eredményesek tudunk lenni. Éppen ezért kiemelt pedagógiai feladat
a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának figyelemmel kísérése, a negatív
változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony pedagógiai reagálás.
Többéves tapasztalatunk alapján az a vélemény alakult ki intézményünkben, hogy az alapozó
szakaszban, fejlesztő pedagógus segítségével végzett munka lehetővé teszi a lassabb ütemű
haladást, az egyes tanulóra lebontott képzést. A tanévvesztés kudarca nem jellemző.
Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását kiemelt helyen kezeljük. A felzárkóztató oktatás
területei:
 szocializációs, kommunikációs fejlesztés;
 tantárgyi fejlesztés (korrepetálás, egyéni korrekció);
 fejlesztő pedagógus foglalkozásai;
 egyéni tehetséggondozás;
A logopédiai foglalkozások a beszédhibák javítását segítik. Külsős szakemberekkel tudjuk
megvalósítani.
A legáltalánosabb a korrepetálások rendszere. Minden alsós osztályban heti rendszerességgel
tantárgyi felzárkóztatást végeznek a nevelők, ahol főleg a hátrányos helyzetű tanulók vesznek részt.
A felső tagozaton évfolyamonként matematika és magyar tantárgyi korrepetálásra, kerül sor.
Tehetséggondozó foglalkozásainkon is nagy számban vesznek részt. A szakkörök indításával az
átlagosnál jobb képességű tanulók esélyegyenlőségét szeretnénk biztosítani iskolai
előmenetelükben, pályaválasztásuk megalapozásában.
Sok tanulónk tanulmányi sikertelenségeit sportsikerekkel pótolja. A diákolimpia sportversenyein
az elért felkészülési edzéseredmények alapján indítjuk tanulóinkat, sikerrel. Az elmúlt évtizedben
sokszor nyerte el iskolánk a kerületi első helyet sportolásba, ez is biztosítja a legösszetettebb
nevelési lehetőséget, az általános jellemformálástól az akaraterőn át a szabadidő hasznos
eltöltéséig.
Az iskolai tanulói kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének egyik
meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült nevelők már az iskoláskor kezdeti szakaszán
felismerjék azokat a hátrányokat, akadályokat, amelyek tanulóink előmenetelét nehezítik. Ezért
fontos feladat a tudatos továbbképzési rendszer kialakítása, elfogadtatása a nevelőtestülettel, a
fenntartóval. Célunk: helyileg biztosítani szakembereket, olyan pedagógusok beiskolázása, akik a
tanulási nehézségekkel kapcsolatos, a logopédiai kezelésre, diszlexia prevencióra szorult
tanulókkal eredményesen tudnak dolgozni.
Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van. Éppen ezért kiemelt
pedagógiai feladat a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának figyelemmel
kísérése, a negatív változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony pedagógiai reagálás.
Természetesen az iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, nem különben a hátrányos
és veszélyeztetett helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek megváltozatásában. A
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jelzőrendszer pontos, folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a problémák felismerésében
és kezelésében.
1.8. Az iskolánk törekvése
Az iskolában tartózkodás ideje alatt a foglalkozások otthonos, derűs légkörben, közvetlen vezetési
módszerek alkalmazásával, a gyermekek választásának tágabb teret adó társas légkörben
valósuljanak meg /szakkörök, játszóházak, klubnapközi, színházlátogatások, sportfoglalkozások
stb./. A délutáni foglalkozások járuljanak hozzá a tanórán kívüli nevelő hatások egységes
rendszerré szervezéséhez.
A gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel teli
elsajátítása egyszerre cél és eszköz.
Cél az, hogy sikeres, aktív életvitelű pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon.
A tanulóinak erkölcsi kötelessége szellemi és fizikai képességét a legjobb tudása szerint fejleszteni,
és kamatoztatnia tehetségét.
Természetesen ebben a családnak és az iskolának is a legmesszebbmenően támogatnia kell!
Helyzetelemzés testnevelés oktatás területén:
 tornacsarnok
 tornaterem
 sportudvar
 tanuszoda
Felszereltségünk a testnevelés oktatásához jó, természetesen vannak pótlásra váró eszközök,
atlétika oktatásához kicsi a pálya, a labdajátékokhoz állandóan pótolnunk kell a kézi szereket.
Legtehetségesebb tanulóinkat egyesületekbe irányítjuk.
1.9. A délutáni nevelőmunka
A gyermekek felkészülését, fejlesztését, önművelését, szabadidejük kulturált eltöltését, közösségé
formálását, közéletiségre nevelését, egészséges életmódra, életvitelre nevelését tűzi ki célul.
A délutáni programok összeállításánál figyelembe vettük az iskola törekvéseit, a szülők igényeit, a
tanítók által összeállított és egyeztetett műveltségi területek céljait, követelményeit, a lakóhely
nevezetességeit, hagyományait, az iskola hagyományait.
1.10. Az iskolai munka eredményessége
Oktató-nevelő munkánk eredményességét bizonyítják a tantárgyi versenyeken elért eredmények és
a középiskolákba történő beiskolázások.
Tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző iskolai, kerületi, fővárosi, országos szintű
versenyeken is. Az elmúlt 3 évben végzett nyolcadikosaink továbbtanulásának mutatói jók.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 6 osztályos gimnáziumba a legjobbakat felveszik - egyben
magyarázatot kapunk arra a jogosan felmerülő kérdésre is, hogy miért csökken a gimnáziumba
beiskolázott tanulók száma.
Közművelődési tevékenységek iskolánk életében nagy szerepet kapnak, a hagyományossá vált
közös emlékek megőrzése, felelevenítése, melyek az egymást követő évfolyamok élet ritmusát
adják. A hagyományok nemcsak közös, sikeres, eredeti cselekvésekben nyilvánulnak meg, hanem
azokban a magatartási és viselkedési formákban, szokásokban is, melyekkel a kulturális értékeket
továbbvisszük, illetve befogadjuk.
- Magas színvonalú iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartása.
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- Évek óta megrendezésre kerülnek az iskolai karneválok és a gyermeknapi programok.
- Házi tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése.
- Hagyománnyá vált programok szervezése (Mikulás-buli, iskolai karácsony)
Föld napja, Madarak-fák napja, Valentin nap stb.)
- Családi nap
- Sokszínű sportprogramot biztosítunk.
2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
„Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni”
(Juhász Gyula)
2. 1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A
gyermek az intézményben szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi
elvárásokkal. Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az intézmény által közvetített
és képviselt társadalmi értékekhez.
Fontosnak tartjuk a személyiség fejlesztésben hogy:
 már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket.
 a pedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze.
 pedagógusaink felé alapvető követelmény az érzelmi támaszt nyújtó, meleg nevelői attitűd.
 fontos a gyermekek önismeretének fejlesztése, legyenek képesek saját helyzetüket felmérni a
csoportban, és képesek legyenek társaikkal együttműködni.
 olyan intézményi élet szervezése a feladatunk, mely közös élményekre épülő, közös
tevékenységek gyakorlására kínál lehetőséget.
 segítjük az erkölcsi tulajdonságok kialakítását, pld. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség,
figyelmessé.
 fejlesztjük a gyermekek akarati tulajdonságait, pld. önállóság, önfegyelem, kitartás,
feladattudat, szabálytudat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését segítjük, a másságot
elfogadó környezet biztosításával, az eredményeik, erényeik, sikeres próbálkozásaik értékelésével.
Kiemelt funkciója iskolánknak a tanulók esélyegyenlőségének a biztosítása, az indulási hátrányok
csökkentése. Mindezekhez megfelelő kommunikáció és interakció szükséges. Az iskolai
követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságuknak fejlettségüknek, fejlődésüknek
megfelelően az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél
teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket.
- Az önismeret fejlesztése szükséges - amely segíti a pályaválasztást.
- Legyenek nyitottabbak a hazánkban és a szomszédságunkban élő más népek megismerésére
- Ismerjék népünk kulturális örökségét
- Váljanak érzékennyé környezetünk állapota iránt
- Szerezzenek információkat az emberiség globális problémáiról
- Tanulják meg az új audiovizuális hatások szelekcióját
- Az önismeret fejlesztése szükséges - amely segíti a pályaválasztást.
A fentieket a műveltségi területek követelményei tartalmazzák. Így megvalósításuk kötelező.
Osztályfőnöki tantervünk témakörei sokoldalúan közelítik meg, fejlesztik a személyiséget.
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2. 2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségfejlesztés feladata az életkor növekedésével változik, így a tevékenységi rendszer
szélesedik, a munka önállósága fokozódik, a közösség szerkezete differenciálódik, az
együttműködés növekszik.
Az iskolában akkor nevelünk hatékonyan, ha a viselkedés kialakítását alapvető célnak tekintjük.
Világossá kell tenni az együttélés szokásait, elő kell segítenünk az ahhoz való alkalmazkodást.
Az egyéni bánásmód biztosítja, hogy a gyermekek, a rájuk jellemző sajátos vonásoknak
megfelelően, váljanak a közösség tagjaivá.
A gyermekközösségek nevelési céljai, feladatai:
1. osztály:
Az osztályközösség megszervezése. Az iskola belső rendjének elsajátíttatása, betartatása. A helyes
tanár-diák viszony alapjai. A közös játék szabályai. A helyes étkezés, az önálló öltözködés
elsajátíttatása. Felelősi rendszer kialakítása, egymás elfogadása. A szülő-iskola kapcsolat
kialakítása, családlátogatások.
2. osztály:
Az osztályközösség erősítése, a Házirend pontos ismerete, betartása. Tanulóközösségek,
tanulópárok kialakítása, differenciált munkavégzés. Munkavégzés az iskoláért. Egymás
értékelésének kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért. A szakköri tagság előnyei,
kötelezettségei. Diák önkormányzati tagság. Az iskola környékének megismerése. A szülői
kapcsolat erősítése. Közös kirándulás a szülőkkel.
3. osztály:
Az osztályközösség erősítése, a felelősi rendszer önálló kialakítása. Egymás elfogadása, az
osztálytárs segítése /gyengébb, vagy beteg gyermekkel történő foglalkozás/. Az osztály rendjének
önálló megtartása, a Házirend betartása. Az idősebbek helyes példáinak követése. A kulturált
beszéd, a szabatos fogalmazás kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért
/versenyek, rendezvények/. A differenciált munkavégzés rögzítése, gyakorlata. A
Diákönkormányzat munkájának segítése. A kerület megismerése, részvétel a rendezvényeken.
Egész napos kirándulás az ország valamely városába. Közös programok a szülőkkel /kirándulás,
anyák napja stb./
4. osztály:
A Házirend betartása. Egymás elfogadása, megbecsülése. Az idősebb társakkal, a felnőttekkel
kialakított kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló megszervezése. Az osztályközösség
megszilárdítása. Felelősség önmagáért, a társakért. Munkavégzés az iskoláért. Részvétel az iskola
szakköreiben. A kitartás, az önmérséklet fejlesztése. Részben önálló rendezvények a szülőkkel
közösen. Részvétel a kerület ünnepein, rendezvényein, kerületi versenyeken.
5. osztály:
Az osztályközösség erősítése. A tanulóközösségek kialakítása. Differenciált foglalkozások
rendszere. Aktív részvétel a szakkörök munkájában. Kiskamaszkori helyes kapcsolatok
elsajátítása. A Házirend betartása. Aktív részvétel a Diákönkormányzat munkájában. Szereplés
iskolai rendezvényeken, részvétel iskolai, városi versenyeken, ünnepeken. Munkavégzés az
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iskoláért, az iskola környezetének védelme. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért. Közös
programok a szülőkkel.
6. osztály:
Az osztályközösség erősítése. Egymás elfogadása, megbecsülése. A kiskamaszkori durvaságok
leküzdése, az önuralom fejlesztése. Mások véleményének elfogadása, az egységes vitaszellem
kialakítása. Az egészséges vitaszellem kialakítása. Az egészséges életvitel elsajátítása. Az
önállóság fejlesztése a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. A szülőkkel
kialakított kapcsolat további erősítése. Aktív részvétel a Diákönkormányzat munkájában.
Részvétel iskolai versenyek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Önálló
véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartási és szorga1rni jegyek
elbírálásánál.
7. osztály:
Egymás elfogadása, megbecsülése. A kamaszkori durvaságok leküzdése, az önuralom fejlesztése.
Mások véleményének elfogadása, az egységes vitaszellem kialakítása. Az egészséges vitaszellem
kialakítása. Az egészséges életvitel elsajátítása. Az önállóság fejlesztése a tanulás, a
munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. A szülőkkel kialakított kapcsolat további
erősítése. Aktív részvétel az iskola munkájában. Részvétel iskolai versenyek, rendezvények
megszervezésében, lebonyolításában. Önálló véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál,
a magatartási és szorga1rni jegyek elbírálásánál. Felkészülés a pályaválasztásra.
8. osztály:
Az osztályközösség erősítése, a Házirend betartása. Az önálló tanulás folyamatos erősítése. A
kamaszkor testi és lelki problémáinak megismertetése, leküzdésükre történő nevelés. A másság és
önmaguk elfogadására nevelés. Ismerjék meg önmaguk értékeit, tudjanak örömet találni
mindennapjaikban. Társas kapcsolatukban a helyes példák megtalálása, azok követése. Az
iskolához kötödésük további erősítése. Aktív szerepvállalás az iskola életének szervezésében,
lebonyolításában /Diákönkormányzat, rendezvények, ünnepek/. Képviselőjükön keresztül
részvétel a Diákönkormányzat munkájában, részvétel a rendezvényeken. Az iskolán kívüli helyes
magatartás megkövetelése. A rájuk leselkedő veszélyek /drog, csavargás, stb./ tudatosítása, a
megelőzés módjának elsajátíttatása, gyakorlata. A város közéletének megismerése. A helyes
pályaválasztás kialakítása, felelősségtudatuk erősítése. A megfelelő vita szellem gyakorlása, a
szabatos, kulturált kifejezésmód erősítése. A szülői vélemény elfogadására nevelés, az önuralom
erősítése. Munkavégzés az iskoláért. Az őszi hulladékgyűjtés önálló megszervezése, lebonyolítása,
értékelése. A közösségfejlesztés további kiemelt területei az osztály közösségi programjai az
iskolában, valamint a tanulók közösségei általlétrehozott diákkörök (szakkör, érdeklődési kör,
önképzőkör, énekkar) keretében végzett közösségfejlesztő tevékenység.
A gyerekek részére nagyon fontos, hogy milyen közösségben élnek, milyen szerephez jutnak a
gyermekközösségekben. A tanulási és sportolási sikerélmények mellett biztosítani szükséges a
„társadalmi” sikerélményt is. Ez különösen azon gyerekek számára nagyon fontos, akik a közösség
szervezésében tehetségesek. Ennek lehet színtere a jól működő diákönkormányzat.

17

2.3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek

2.3.1.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A tanulási kudarc megelőzése.
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése:
- tanítók, óvónők kölcsönös hospitálása (a tanítók áprilisban-májusban, az óvónők
szeptemberben-októberben)
- óvodások látogatása az iskolában
- tanítók, pszicho-pedagógus aktív részvétele az iskolaérettségi vizsgálaton
- a fejlesztőpedagógus véleményének figyelembevétele
- szülő, óvónő, tanító együttműködése
- a leendő tanítónő nyári családlátogatása ( a tanító döntése szerint)
- nyílt nap szervezése a leendő elsősöknek
Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet:
- a követelmények egyeztetése tantárgyanként egymás közötti megbeszéléssel
- rendszeres hospitálás
- tankönyvek megválasztása
A kudarc okainak vizsgálata
- tanítók, szaktanárok, nevelési tanácsadó gyermekjóléti szolgálat, pszichológus által.
A terápiás kezelések megszervezése
- iskolában: korrepetálás, felzárkóztatás, fejlesztőpedagógiai foglalkozás, napközis
foglalkozás, tanulószobai ellátás
- egyénre szabott fejlesztés
- differenciált, sokszínű tevékenységrendszer
- kooperatív tanulási módszerek
- a gyermek saját fejlődéséhez viszonyított értékelés

2.3.2.A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása
A későbbi tanulási zavarok megelőzése, a prevenció az óvoda feladata.
Az iskolában felzárkóztatás célja: a hiányok pótlása. A részképességek gyengeségek feloldása,
tréningje.
Kiindulási pont:
A felzárkóztatás első lépése annak felderítése, hogy hol és miben mutatkozik a lemaradás.
Szükséges azokat az okokat feltárni, amelyek a gyereket hátrányos helyzetbe juttatják.
1. Diagnózis:
- a hátrányos helyzet kialakulását előidéző okok:
- az egyéni adottságok kedvezőtlen volta;
- a gyerek környezete, az ingerszegény miliő;
- az érdeklődés hiánya
- a tanulni tudás hiánya, vagy annak tökéletlensége;
- a tanuló nem kellő motiváltsága, nem kielégítő szorgalma;
- helytelen, nem hatékony tanulási módszerek;
- a sikeres továbbhaladáshoz szükséges előismeretek nem állnak megfelelő szinten;
- alacsony szintű az olvasási készség, fejletlen a beszédkultúra;
- a tartós hiányzás.
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2. Feladataink:
A sajátos nevelési igényű gyermekek és beilleszkedési magatartási , tanulási nehézséggel küzdő
tanulók iránti elvárásokat és terhelhetőségüket egyénre szabottan kell meghatároznunk, a
gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálatok diagnózisaira és javaslataira építve.
3.A korrekció:
Szervezeti keretei:
- a képességfejlesztő foglalkozás szervezett keretekben, azonos képességgyengeséggel küzdők
fejlesztő csoportjai, adott esetben tanórai két tanáros rendszerben.;
- differenciált foglalkoztatás;
- egyéni foglalkoztatás;
- napközi otthon;
Tárgyi-személyi feltételei:
- fejlesztőpedagógus, logopédus, utazó gyógypedagógus- kormányhivatal
Taneszköz kiválasztás:
- Diagnózistól függ
Mindenkor igényeljük a szülői segítséget.
2.3.3.BTM- és SNI tanulók
A BTM- tanuló
A BTM tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul. Az osztály
létszámában 2 főként kell beszámítani
Az „SNI-” tanuló
SNI- tanuló az, aki „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra és nem
organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;” (1993. évi LXXIX.
sz. tv.121.§ 29.) Az osztály létszámában 2 főként kell beszámítani, és a halmozottan fogyatékost 3
főnek.
Iskolánk ellátja a BTMN és 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 gyermekgyermek, 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 különleges bánásmódot igénylő
gyerekek szüleinek párbeszédében.
Helyzetkép
Intézményünkben integráltan tanulnak a BTM és SNI tanulók a NAT alkalmazásával, a sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján.
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, és a kerületi Tagintézmények együtt a szakvélemény alapján
gyógypedagógust, logopédust, fejlesztőpedagógust biztosítanak a törvény szerinti óraszámban.
Jellemzőik:
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Részképesség zavarok - alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának nehézsége –
következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása
- kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar – rövidebb ideig tud a
feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi
- érzékenyebbek a meteorológiai változásokra
- fáradékonyság
- igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthető és követhető szabályokat
A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szakértői és rehabilitációs bizottságokkal és a
nevelési tanácsadókkal, a Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztőpedagógusaival.
2.3.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
Az intézményben negatívnak minősített viselkedési megnyilvánulások a gyerek családi óvodaiiskolai kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függnek össze. A magatartási problémák
egy részében a gyökerek, a családi érzelmi nevelési körülményeiben kereshetők.
A legtöbb gyerek számára az óvoda az első közösség. Nagy egyéni eltérések vannak abban, hogy
a beilleszkedés, az óvodai beszoktatás mennyi ideig tart. Általában a beilleszkedési, és magatartási
zavar csak később jelentkezik.
Lehetnek olyan jelzések, amelyek előre vetítik a gondot: közöny, passzivitás, érzelemszegénység,
érdeklődés hiánya, elkülönülés, közömbösség a társak iránt, túlzott félelem, szorongás, ok nélküli
sírás vagy féltékenység más gyerekkel kapcsolatban, koncentrációzavar, teljesítményromlás,
beszédzavar stressz-helyzetekben.
A beilleszkedési zavarok leggyakoribb formái:











az együttműködési készség hiánya
durva hang, durva érintkezési mód
feltűnni vágyás, imponálni akarás
agresszivitás, kötekedés
ellenséges tekintélyellenes viselkedés
megbízhatatlanság
felelőtlenség
peremhelyzet a csoportban
az érzelmi-indulati élet szélsőséges kiegyensúlyozatlansága
gyenge kudarctűrés

Pedagógiai feladat:
Az intézmény egész élet- és tevékenységi rendjével, érzelmi légkörével segítse a gyerekek
harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődését, fizikai és pszichikai teherbíró képességének növekedését.
A problémák kezelése:
- a szülő bevonása a probléma megoldásába vagy enyhítésébe
- külső szakember bevonása a megoldásba:
- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
- Szakértői és rehabilitációs bizottság igénybevétele
- FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat segítsége
Nagyobb a gond és nehezebb a segítségadás, ahol a család a gyermek számára nem biztosítja a
megfelelő erkölcsi háttért a szülők életvitele a gyerek előtt. Az intézmény nem veheti át a család
nevelési szerepét, de az ilyen esetekben is fel kell vállalni a törődést:
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- fokozott odafigyelés, beszélgetés
- kapcsolattartás a családdal /pedagógus, gyermekvédelmi f./
- a gyerek értelmi, érzelmi megnyerése
- kortársi kapcsolatok kiépítése (közös élmény, kirándulás)
A módszer lehet:
- segítő pedagógusi (kortársi segítség)
- helyettesítő nevelés (+ ideál)
- pótló nevelés (elmaradt szoktatás pótlása)
A pedagógus dönti el, hogy milyen módszerre van szüksége.

A fejlesztés általános elvei
Minden gyermek alapvető joga, hogy megkapja a képességeinek, fejlettségének megfelelő
gondoskodást mely az egyénre szabott fejlesztő programmal válik kézzel foghatóvá.
A fejlesztő program akkor hatékony, ha a gyermek részletes, komplex megismerésére épül, abból
indul ki. A tanuló egyénre szabott fejlesztéséhez ismernünk kell a számára legfontosabb
szükségleteket.
A fejlesztés menete:
I. Adatok, információk összegyűjtése a tanulóról:
a gyermek fizikai adottságai, egészsége, érettsége, terhelhetősége,
a gyermek és környezete,
a gyermek személyisége,
a gyermek képességeinek fejlettsége,
a gyermek ismeretei, tudásszintje.
II. Az egyéni fejlesztési terv lebontásának lépései:
Információk elemzése
Fejlesztési irány meghatározása
A fejlesztő program fő területeinek meghatározása
Feladattípusok, feladatsorok leírása
A feladatsorok ütemezése
A feladatok elosztása
A megvalósítás színterei, szervezeti keretei
Tervezett visszacsatolás, kontrolvizsgálatok
III. fejlesztő program a gyakorlatban
Egyéni fejlesztési tervek összeállítása- három hónapos ciklus-diagnosztikus mérés zárja és
jelöli meg a további fejlesztést.
Egy gyermekre egy fejlesztési terv készül, mely koordinálja a pedagógusok és más
szakemberek munkamegosztását.
A képesség fejlesztés területei:
- Nagymozgások
- Finommozgások
- Tájékozódás
- Figyelem
- Észlelés
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Emlékezet
Gondolkodás
Sorrendiség
Kompetenciák- aktív, alkalmazható tudás aktuális helyzetben
Az egyéni fejlesztési terv nem nyilvános, az intézmény belső dokumentuma. Tartalma kizárólag a gyermek fejlesztéséhez használható fel, a szülő egyetértésével.

2.4. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
- A gyermekvédelmi koordinátor segít a veszélyeztetettség megelőzésében, ill. a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésében, figyel a hátrányos helyzetű gyerekekre.
- Szükség szerint részt vesz a szülői értekezleteken és családlátogatásokon.
- Az év elején a vezetők, és az osztályfőnökök segítségével tájékozódik a veszélyeztetett
gyermekekről és a veszélyeztetettség okairól
- A pedagógusokkal közösen javaslatot tesz a rendkívüli, vagy a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra. Ez történhet szülői kérésre.
- Amennyiben pedagógiai eszközökkel a veszélyeztetettség nem szüntethető meg, a gyermekjóléti
szolgálathoz fordul. Ezután bizonyos időközönként kölcsönösen tájékoztatják egymást a
gyermekről, körülményeikről.
- Ha a gyermeket a gyermekjóléti szolgálat javaslatára védelmébe veszi a gyámhatóság, ezen a
védelembe vételi tárgyaláson, majd ennek meghatározott időntúli felülvizsgálatán meg kell jelenni
és ismertetni az esettel kapcsolatos tudnivalókat, változásokat.
- Ha szükséges, kapcsolatba lép a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel /Pl.: gyermekorvos, védőnő, bíróság, rendőrség, stb./
- Az év elején írásban tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a személyéről, valamint arról, hogy
mikor és hol kereshető fel. Az ellenőrzőben szerepelnie kell ezeknek az adatoknak. Az iskolai
faliújságra szintén ki kell tenni, és még az iskolán kívüli egyéb gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények nevét, címét, telefonszámát is ki kell írni. / Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat,
Családsegítő Központ, Fióka Gyermekjóléti szolgálat, Logopédia Szakszolgálat, XV.
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Osztály, Gyermekvédelmi Csoport, Drog-Stop
Telefonszolgálat, Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat, Budapesti Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat, Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete/




Részt vesz a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásokon.
Egészségnevelésen belül kábítószer-ellenes program bevezetése szervezése
Térítéscsökkentésre javaslatot tesz.

2.5.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Iskolánkban elég magas az egyre nehezebb körülmények között élő hátrányos helyzetű illetve
veszélyeztetett tanulók száma.
Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a helyzetfelmérés
után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a lehetőségek számbavételével
a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. A szakaszos tervezést évenként meg kell
ismételni az elkészített adatlapok alapján.
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A program célja: segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátításukat, egyéni ütemű fejlődésüket, akik körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek,
azaz:
 a családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek
 iskolai környezetüket tekintve hátrányos helyzetűek
 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek
 csonka családban felnövő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva gyerekek)
 munkanélküli szülők gyermekei
 átmenetileg hátrányos helyzetűek:
 áttelepült, beköltözött (új) tanulók
 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek
A célok ismeretében tudjuk megtervezni a várható feladatokat.
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése










fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon való részvétel
napközi, tanulószoba
drog- és bűnmegelőzési programok
egészségügyi felvilágosító munka
pályaorientációs tevékenység
táborozások (életmódtábor), kirándulások
rendszeres tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezlet, fogadóóra,
családlátogatás)
kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal
pályázatokon való részvétel

2.6. Tehetség és képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Az egy csoportba kerülő gyerekek csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül
különbözőek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben,
azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az intézményi elvárásoknak
megfeleljenek.
Gyerekeink egy része kimagasló eredményekre képes, intellektuális és nem intellektuális
tevékenységekben. Ők a kiemelkedő képességűek, potenciális tehetségek.
Feladataink a tehetséggondozás területén:
- A tehetség felismerésére különböző pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk. Figyelnünk kell
azokra a gyerekekre, akik szüntelen kíváncsiak, kitartóak, nagyfokú a szorgalmuk,
„megszállottak”, a beszélt nyelvet magas szinten használják, kiemelkedő érvelési képességűek,
gyors gondolkodásúak, erős képzelőerejük, gyakran kérdeznek, szenvedélyesen érdeklődnek.
- Az óvoda egész tevékenységi rendszere lehetőséget ad a tehetség felismerésére,
kibontakoztatására
- Az iskolában ne csak az elméleti tantárgyak követelményeit kiválóan teljesítők között keressük
a tehetséges tanulókat!
- Oktatásunk tevékenységközpontú legyen, hisz a képesség a tevékenykedtetés során fejlődik.
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- Minél többfajta foglalkozást biztosítsunk, hogy többfajta képességük fejlődjön, ugyanis ezzel
lehet a tehetséges tanulók számát sokszorozni.
- Korán, az iskoláskor kezdő szakaszán kezdjük a képességfejlesztést, mert így jobb eredményt
érünk el. A zenei és a matematikai kiemelkedő képesség már ekkor megmutatkozik.
- Az idegen nyelvek tanítását 4. osztálytól indítjuk csoportbontással.
- A választott tanterv, a tárgyi és személyi feltétel befolyásolja a jó adottságok kibontakoztatását.
- A tehetség sokféle, ezért a tehetséggondozás az egész nevelő- testületünk feladata.
- Heterogén összetételű osztályainkban a differenciált oktatás, az egyénre méretezett tudásanyag
elsajátítása biztosítja a kiemelkedő képességűek optimális foglalkoztatását és fejlesztését.
- Az egyén szintjéhez igazodó, speciális képzést szolgálják:
 a választható órák
 a szakkör
 könyvtári kutatómunka
 kerületi tehetséggondozó foglalkozás
 FPI által szervezett központi tehetségkutató foglalkozás
 országos feladatlap megoldó verseny (Debrecen)
 házi, kerületi, fővárosi versenyeken részvétel
 azoknak az osztályoknak, ahol egy-egy adott tárgyból sok a ki- válóan teljesítő tanuló, a
helyi tanterv választásánál és készítésénél
 lehetőséget adunk a rendszeres gyűjtőmunkára,
 megismertetjük a tudományos kutatás egy-egy módszerét,
 megmutatjuk, hogy lehet a szakirodalmat önállóan feldolgozni, értelmezni
A tehetséggondozás szervezeti kerete lehet a tanóra, vagy a tanórán kívüli foglalkozás. Az
óraszámok azonban határt szabnak a fenti tevékenységeknek.
2.7. Esélyegyenlőség biztosítása
Hogyan valósítható meg a gyakorlatban az esélyegyenlőség?
A széleskörűen egyeztetett és kialakított oktatópolitikai koncepció alapján pedagógiai munkánk
főbb alapelvei a következők:
 az oktatás és nevelés egyensúlya;
 az esélyegyenlőség biztosítása;
 az eredményorientáltság;
 a nyitottság elve.
Iskolai tevékenységünk során és az iskola kapcsolatrendszerében milyen konkrét feladatokat
oldunk meg céljaink elérésének sikeréért?
Szakmai együttműködésünk e témával kapcsolatos feladatai:
 a tankötelesek létszám egyeztetése,
 szakmai konzultáció a gyermekek szociális helyzetéről,
 egyeztetés a nevelési tanácsadóval kapcsolatos kérdésekben.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzet feltérképezése:
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Minden tanév elején elvégezzük az iskola tanulóinak szociális-egészségügyi feltérképezését.
Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a gyermekeinket, akiket
iskolai előmenetelük szempontjából különböző tényezők gátolnak az elvárható, normál ütemű
fejlődésben. E státusok felmérésére egy kategóriarendszert dolgoztunk ki, amely a következő
okokat veszi figyelembe:
 környezeti viszonyok;
 a gyermek személyiségében rejlő okok;
 anyagi tényezők;
 egészségügyi szempontok.
Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, akinek testi vagy pszichés fejlődését az örökölt vagy
szerzett organikus károsodások, a környezeti ártalmak vagy a rossz interperszonális kapcsolatok
akadályozzák. A veszélyeztető tényezők rendszerint halmozottan hatnak és érvényesülnek.
A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, a fejlesztő pedagógus,
és az osztályfőnökök vesznek részt.
A problémák kezelésében, a tanulók helyzetében bekövetkező változások észrevételezésében
igénybe vesszük a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai
segítségét. A tanuló iskolai munkájában bekövetkező szembetűnő visszaesés, súlyos magatartási
problémák, igazolatlan hiányzások esetén jelzéssel élünk a nevezett intézmények felé, és az ott
foglalkoztatott családgondozó besegít az okok feltárásába, a problémás helyzet kezelésébe.
Hátrányos helyzetű tanulóink többsége rendelkezik a tanuláshoz szükséges tanfelszereléssel. Az
önkormányzat rendelete lehetőséget ad a rendszeres gyermekvédelmi támogatás célzott, a gyermek
iskolai előmeneteléhez kapcsolódó felhasználására. A meggyőző, felvilágosító munka
jelentősrésze hárul a gyermekvédelmi megbízottra, az osztályfőnökökre, akik közvetlenül nyomon
követik hátrányos helyzetű tanulóink mindennapjait, így egy kialakított jelzőrendszeren keresztül
tudnak kommunikálni a szülővel, a szakemberrel.
Iskolánk együttműködési mechanizmusában meghatározó jelentőségű a szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartás. Sajnos a hátrányos helyzetű tanulók esetében ez egyoldalú folyamat, mert, ezen
tanulók szülei iskolai ügyekben nem keresik a kapcsolatot a pedagógussal. A legtöbb esetben csak
vélt sérelmeik kapcsán jönnek be az iskolába, így a nevelő és a gyermekvédelmi megbízott keresi
fel a családokat az észlelt tanulói kudarcok megszüntetése érdekében. Tapasztalatunk az, hogy a
tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal, esetenként hiányos felszereléssel rendelkező
tanulók szülei a fogadóórákra, szülői értekezletekre sem jönnek el, a tanulói kudarcok fő oka tehát
a szülői háttér, az odafigyelés teljes hiánya. Ezen a helyzeten önmagában az iskola nehezen tud
változtatni; minden nevelési partner segítségét igénybe kell venni.
Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van, és ha ismerjük ezeket,
akkor a megelőző munka terén eredményesek tudunk lenni. Éppen ezért kiemelt pedagógiai feladat
a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának figyelemmel kísérése, a negatív
változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony pedagógiai reagálás. Természetesen az
iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, nem különben a hátrányos és veszélyeztetett
helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek megváltozatásában. A jelzőrendszer pontos,
folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a problémák felismerésében és kezelésében.
Gyermekeink, tanulóink egy kis része szociális, műveltségi hátrányokkal érkezik az iskolába.
Gyakorta csonka családban felnőve, munkanélküli felnőttekkel körülvéve, sok esetben elítélendő
életvitel, rendszertelen családi viszonyok közötti helyzetben kell a gyermeknek iskolai feladatait
teljesíteni, elsajátítani a tantervi követelményeket. Mivel otthoni támogatásra nem számíthatnak,
így az iskolában kiemelten kezeljük tanulásszervezésüket.
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Törekszünk a beiskolázás pontosságára, amelyet az óvodával összhangban végzünk. Az
iskolaérettségről szakemberek mondanak véleményt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői
bizottságában.
Többéves tapasztalatunk alapján az a vélemény alakult ki intézményünkben, hogy az alapozó
szakaszban, fejlesztő pedagógus segítségével végzett munka lehetővé teszi a lassabb ütemű
haladást, az egyes tanulóra lebontott képzést. A tanévvesztés kudarca nem jellemző, a szülő
elfogadja a státust.
A továbbhaladási esélyek biztosítása, az egyénre szabott eredményes és hatékony oktatómunka
érdekében 4. évfolyamtól idegen nyelv tárgyból képesség szerinti differenciált csoportokat
alakítottunk tanév eleji felmérés és az alsós osztálytanítók pedagógiai véleménye alapján.
Megjegyzem, az alsó tagozaton „nagyfelmenős” rendszerben tanítunk, tehát egy-egy tanító négy
évfolyamon á viszi az osztályát, így megalapozott véleményt tud átadni az iskolavezetésnek.
Az „A” és „B” csoportokban egyaránt vannak hátrányos helyzetű tanulók, felzárkóztató
foglalkozásokra szükség van, hogy tanulóink ne szenvedjenek tanévvesztést, esélyük legyen a
továbbtanulásra, tanköteles korukig az iskolarendszerben tudjuk őket tartani.
Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását kiemelt helyen kezeljük.
A felzárkóztató oktatás területei:
 szocializációs, kommunikációs fejlesztés,
 tantárgyi fejlesztés (korrepetálás, egyéni korrekció),
 fejlesztő pedagógus foglalkozásai,
 egyéni tehetséggondozás.
A logopédiai foglalkozások a beszédhibák javítását segítik. Külső óraadóval tudjuk megvalósítani.
A legáltalánosabb a korrepetálások rendszere. Minden alsós osztályban heti rendszerességgel
tantárgyi felzárkóztatást végeznek a nevelők, ahol főleg a hátrányos helyzetű tanulók vesznek részt.
A felső tagozaton évfolyamonként matematika és magyar tantárgyi korrepetálásra, kerül sor.
Tehetséggondozó foglalkozásainkon nagy számban vesznek részt a hátrányos helyzetű tanulók. A
szakkörök indításával az átlagosnál jobb képességű tanulók esélyegyenlőségét szeretnénk
biztosítani iskolai előmenetelükben, pályaválasztásuk megalapozásában.
Sok tanulónk tanulmányi sikertelenségeit sportsikerekkel pótolja. A diákolimpia sportversenyein
az elért felkészülési edzéseredmények alapján indítjuk tanulóinkat, sikerrel. Az elmúlt évtizedben
tízszer nyerte el iskolánk a kerületi első helyet sportolásba, ez is biztosítja a legösszetettebb
nevelési lehetőséget, az általános jellemformálástól az akaraterőn át a szabadidő hasznos
eltöltéséig.
Tanulóink sikeresen fejezik be általános iskolai tanulmányaikat, megfelelően teljesítik feladataikat.
A pályaválasztásról szóló kimutatásaink szerint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben lévő
végzős tanulóinkat is felveszik a középiskolák, – gyengébb tanulmányi eredményeik miatt – a
szakképző és szakiskolák.
Az iskolai tanulói kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének egyik
meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült nevelők már az iskoláskor kezdeti szakaszán
felismerjék azokat a hátrányokat, akadályokat, amelyek tanulóink előmenetelét nehezítik. Ezért
fontos feladat a tudatos továbbképzési rendszer kialakítása, elfogadtatása a nevelőtestülettel, a
fenntartóval.
Célunk: helyileg biztosítani szakembereket, olyan pedagógusok beiskolázása, akik a tanulási
nehézségekkel kapcsolatos, a logopédiai kezelésre, diszlexia prevencióra szorult tanulókkal
eredményesen tudnak dolgozni.
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Természetesen az iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, nem különben a hátrányos
és veszélyeztetett helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek megváltozatásában. A
jelzőrendszer pontos, folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a problémák felismerésében
és kezelésében.
A hátrányos tanulói helyzetből adódó lemaradások, kudarcok kiváltó oka gyakorta a család szűkös
anyagi helyzete. Nagyon sok tanulónk szorul szociálpolitikai támogatásra. Nagyon érzékeny
területről, van szó, ahol egyaránt érvényesíteni szükséges a humánus gondolkodást, a józan
tárgyszerűséget, a társadalmi igazságosságot.
A tankönyvtámogatás az utóbbi években változott. A törvényi szabályoknak megfelelően kapják a
tankönyveket a tanulók.
Iskolánk alapítványa: „A Szülők és Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért” az alapszabályában
rögzítettek szerinti támogatásban részesíti a rászoruló tanulókat / tanulmányi versenyek nevezési
díjait téríti, sport jutalmakat ad, táborozásokat, osztálykirándulásokat támogat/.
Egy intézmény gyermek és tanulóközösségében a legkülönbözőbb képességű, családi hátterű
gyermekek élik a tanév mindennapjait. Megváltozott, felgyorsult világunkban – sajnos – a szülők
egy része nem tud, nem akar a változásokkal lépést tartani, szülői kötelezettségeit teljesíteni, jó
esetben csak a „gondozási” szerepet látják el, a nevelési feladatokat az iskolára hárítják. Rendkívüli
türelem, pedagógiai felkészültség, tolerancia, kreativitás, pozitív gondolkodás szükségeltetik a
hátrányok csökkentésére, a tanulói kudarcok felszámolására. Az előzőekben felvázolt feladatok
végrehajtása beépül intézményünk tevékenységrendszerébe, annak végrehajtása és az abban
résztvevők munkájának segítése valamennyi pedagógus kötelessége.
A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok vizsgálata:
Célja: annak megállapítása, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók milyen
mértékben veszik igénybe az intézmény, nyújtotta szolgáltatásokat; sikeres-e részvételük
biztosítása, bevonásuk az intézmény által biztosított programokba; hozzásegíti-e az intézmény a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, tanulókat a számukra kínált támogatások eléréséhez,
igénybevételéhez.
Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata az intézményben:
Célja: annak megállapítása, hogy az intézményben rendelkezésre állnak-e a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek/tanulók eredményes nevelésének-oktatásának alapvető feltételei.
Az intézmény pedagógiai programjának, oktatási, nevelési gyakorlatának vizsgálata:
Célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény milyen mértékben alkalmaz korszerű, pedagógiát,
differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat, fejlesztő programokat?

Az intézmény szakmai kapcsolatrendszerének vizsgálata:
Célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire nyitott és együttműködő, illetve, hogy
mennyire sikeres a partnerség-építésben, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
támogatása érdekében.
Monitoring vizsgálat:
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Eredménye a gyermekvédelmi koordinátor jelenlétében tekinthető meg. /A személyes adatok
védelmének biztosításával.
Intézkedési terv menete:
HelyzetCél
Intézelemzés
konkrét
kedés
megállapí- szöveges leírása
tására
megfogal
(problémá mazása
ra)
hivatkozás

Az
intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósításának
határideje

Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor
rövidtávon
(1 év)

Az
intézkedés
eredmény
sségét
mérő
indikátor
középtávon (3 év)

Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor
hosszútávon (6
év)

Az intézkedési terv eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, az érintettek (tanulók,
szülők, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, fenntartó stb.) elkötelezettek-e és aktív
részvételükkel támogatják-e a intézkedési terv végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden, az
intézmény számára elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, intézményi tájékoztató
kiadványok, faliújság, rendezvények, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet
kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítására javasolt legalább évente
tájékoztatni a intézkedési terv megvalósításában elért eredményekről a fenntartó, szülők és az
együttműködő szakmai partnerek képviselőit.
A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást,
nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A
tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és
közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a
felettesének, illetve az illetékes munkatársának.
Kötelezettségek és felelősség
- Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és
a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi
intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is,
hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a
intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a
szükséges lépéseket.
- Az intézmény vezetője/helyettese/ egyéb tisztségviselője felelős a Közoktatási intézményi
esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, a intézkedési terv
végrehajtásának nyomon-követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges
panaszok kivizsgálásáért.
2.8. Egészségnevelési program
„Óriási munka, amely a Föld népeinek egészségre szoktatásában vár a tudományra.”
/Németh László/
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Az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés minden gyermekkel foglalkozó intézmény
alapvető feladata. Az iskolára nagy felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra
nevelésében.
Az egészséges életmódra a nevelés konkrét céljai:
- A pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulása, amelyek a gyerekek,
a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
- Feladatunk az egészséges életmódra nevelés épüljön be az egész napos foglalkozás valamennyi
területébe, fejlesztési elképzelésébe.
- Az egészséges fejlődéshez szüksége feltételek és tevékenységek biztosítása. A helyes életmód
követelményeinek megismertetése, betartatása.
- Öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos
gyakoroltatása, ellenőrzése.
- Nélkülözhetetlen egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos
gyakoroltatása, ellenőrzése.
- Biztosítjuk, gyerekeink minél több időt szabad levegőn töltsenek, tudatosan tervezett, sokoldalúan
fejlesztő mozgással és játékkal. Fontos figyelmet fordítanunk ezért a helyes napi- és heti rend
kialakítására.
Egészségnevelési követelmények:
- Személyi és környezet higiéniára nevelés.
- Egészséges táplálkozásra nevelés /korszerű táplálkozás, a táplálkozás napi és évszakos ritmusa,
megfelelő étkezési szokások kialakítása, étkezés higiéniája, esztétikája, társas jellege, eltérő
táplálkozási sajátosságokra nevelés/.
- Egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés, sport életszükségletté tétele, a mozgás
örömszerző funkciója, állóképesség egyéni fejlesztése.
- Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés, felkészítés
balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az iskolában, a háztartásban, a
közlekedésben. Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása.
- Beteggondozásra, a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés.
- Szenvedélybetegség elleni küzdelemre való felkészítés.
2.8.1. Egészségnevelési feladataink témakörei
A testnevelés és a sport szerepe
Az iskolai testnevelés segítséget nyújthat bizonyos rendellenességek korai észlelésében, és
megelőző szerepet tölthet be több, későbbi betegség kialakulásában.
Feladata:
Gyermekeink fizikai állóképessége folyamatosan csökken. Feladatunknak tekintjük a megelőzést,
állóképesség növelést.
Sportköreinkben elsősorban labdajátékokra oktatjuk gyermekeinket, mely jó színtere a
csapatszellem kialakításának, az önuralomra, fegyelemre nevelésnek a közös sikerélmény
megszerzésének.
Figyelemmel kísérjük tanulóink sporttevékenységét, számon tartjuk sportegyesületi tagságukat.
Rendszeresen munkával elősegíteni a fizikai erőgyarapodást és az ellenálló képesség fejlődését.
A gyermekek napirendjébe beépülve növelje edzettségük szintjét, és a teljesítőképességüket.
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Kirándulási - és sportolási alkalmak számának emelésével lehetőség teremtése a mozgás örömének
átélésére. A sikeres teljesítmény eléréséhez tegye próbára akaraterejüket, így fejlessze kitartásukat.
Színesítse a gyermekek mozgáskultúráját.
A szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, irántuk a gyermeki érdeklődés
felkeltése, cselekvésre ösztönzés.
Elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása: vérzések, égési sérülések, mozgásszervi sérülések,
mérgezések, utcai balesetek, mentő állomás hívása- mentő felszerelés megismerése.
Baleset megelőzés a biztonságos átkelés az úttesten; gyalogos és tömegközlekedési szabályok
alkalmazása és ismerete; jelzőtáblák ismerete; kerékpározás szabályai; útburkolati jelek ismerete.
Gyermekbalesetek megelőzése játék és szabadidőben; a háztartási gyermekbalesetek forrásai és
megelőzésük. Érzékszervek védelme /szemüveg, hallókészülék/.
Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére a közlekedésben:
Az egészségnevelési témák:
1. Személyi higiéniára nevelés
2. Egészséges táplálkozásra nevelés
3. Egészséges mozgásfejlődés
4. Egészséges lelki fejlődés
5. Elsősegélynyújtás elsajátítása/ védőnők segítségével/
6. Baleset megelőzés
1 -4. osztályig növekvő mértékben életkori sajátosságoknak megfelelően
- Helyünk a világban
- Békében egymással
- Együtt élünk
- Kötelességeink - az erkölcsi parancsok
- Aki szeret, az szeretetre méltó témakörökben.
5. évfolyam
- Életmód és az egészség
- Életmód és táplálkozás
- Életmód és a biztonság megőrzése
- Az életmód és a veszélyes anyagok
- Az életmód és a kapcsolatok
- Az életmód és a növekedés
- Az életmód és a környezet
- Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?
- Életmódjavító szerződés megkötése
6. évfolyam
- Korlátok és lehetőségek
- Amiről én döntök, és amiről nem.
- Légy bátor IGEN-t mondani
- Amiről én döntök: mit eszem?
- Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné.
- Amiről én döntök: veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás I
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- Baleset megelőzés és Elsősegélynyújtás elsajátítása védőnők segítségével
- Amiről én döntök: környezet
- Ezek a döntések, de HOGYAN?
- Mai döntések - holnapi következmények
7. évfolyam
- Függetlenségi törekvések és az egészség
- Változások kora - Hogyan nézek ki?
- Változások kora - Hogyan érzem magam?
- Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem?
- Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem?
- Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek
- Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem?
- Baleset megelőzés és Elsősegélynyújtás elsajátítása védőnők segítségével
- Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok
- A veszélyes anyagok és kapcsolatok
- Biztonság a változásokban
- Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
- Előretekintés/visszatekintés
8. évfolyam
- Felelősséged a jövőért
- Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései
- Gondolkozz globálisan - cselekedj lokálisan
- Alternatív étrendek
- Változtassunk! Táplálkozás
- Lásd az összefüggést (testmozgás), nem késő elkezdeni!
- Látsz-e változást életmódodban?
- Mit változtatnál?
- Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban, munkánkban
- Mit ajánlasz a mai ötödikeseknek?
- Életed 10 év múlva
- Tanórán kívüli egészségnevelési tevékenységek
- Iskolán belül:
- Egészségnap szervezés
- Iskolai fogászati vetélkedő
- Egészségvédelmi filmvetítés
- Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
- Elsősegélynyújtás elsajátítása védőnők segítségével
- Drog-prevenció program külső szakemberekkel felvilágosító munka / 5-8. évf. /.
Iskolán kívül:
- Hétvégi sportvetélkedő gyerekek - szülők részére
- Évszakokhoz kapcsolódó séták a szülők közreműködésével, a gyerekek barátaival a környék
felfedezésére
- A mi reformkonyhánk - családok étkezési szokásainak bemutatása
- "Új élet - Új felfogás" - orvos, védőnő, pszichológus, gyógyszerész, szülők tanácsai.
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2. 8. 2. Egészségnevelési módszerek
Az alkalmazott módszereket így foglalhatjuk össze:














egyéni beszélgetés, szexuális és más tanácsadás,
kiscsoportos beszélgetés (drogfogyasztás, párkapcsolat)
élethelyzetek megelevenítése (dramatizálás),
bemutatók higiénés eszközök használatáról,
szépségápolási bemutató és gyakorlat,
bemutatók a helyes táplálkozásról,
ruházkodási bemutató,
plakát és rajzkészítő verseny,
egészségvédelmi filmvetítés,
kísérletek a dohányzás, az alkoholfogyasztás hatásáról,
természetgyógyászati bemutatás, sportvetélkedők,
elsősegély-nyújtási gyakorlat, a mentő munkája,
gyakorlati vetélkedők / baleset - megelőzés, ételkészítés)

Összefoglalva
Az egészségvédelem egyben érdekvédelmet is magába foglal, szoros és lényegi kapcsolatban áll
az erkölcsi értékekkel, magatartással.
Az egészségi értékközvetítés az alapvető emberi értékek közvetítéséből nem maradhat ki.
2. 8. 3. Együttműködés az Egészségügyi Szolgálattal
Iskolánkban heti több alkalommal orvosi és védőnői szolgálat működik.
- hallás
- látás vizsgálat
- gyógy-testnevelésre irányítás
- sportorvoshoz irányítás
- védőoltások
- különböző összetett szűrő vizsgálatok történnek
- pályaválasztási alkalmassági vizsgálat
- alsós osztályok alkalmassági orvosi vizsgálata
Évente gyermekeink iskolafogászati vizsgálaton vesznek részt.
A kerületi ÁNTSZ ellenőrzi évente a gyermekek óvodai és iskolai környezetét, szükség esetén részt
vesz szűrővizsgálatban /tetvesség/
Az iskolai egészségügyi szolgálat dolgozói bekapcsolódnak az egészséges nap szervezésébe,
felvilágosítást tartanak a lányoknak /menstruáció 5-6. o/, szexuális felvilágosítást 7-8. o-ban,
NETFIT mérés.
Iskolánkban az iskola-egészségügy és az oktatásügy kapcsolata jó.
A mindennapos testedzés feladataival összefüggő program:
Oktatásunk főbb céljai:




tehetségek felfedezése és gondozása
gyengébb tanulók felzárkóztatása
szellemi terhelés kompenzálása
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a mozgás, a sport váljék az örömszerzés forrásává, a tanulók életének szerves részévé, elősegítve
az egészséges felnőtté válást

Tantervünkbe beépítettük a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornáját. A testnevelés
tantárgy óraszámai heti 5 óra. A tanórákon emeltszintű testnevelés oktatása folyik, melyet délutáni
sportfoglalkozások egészítenek ki.
Iskolánkban 3 testnevelés szakos tanár dolgozik.
Az órák beosztását a tanév elején készítjük el. A tananyag függvényében udvari órákat is tartunk.
A szabadtéri helyszín választási joga mindenkor a soros sportcsarnoki tanulócsoporté. A
testnevelők naponta folyamatosan egyeztetnek egymás között. Kihasználva intézményünk és a
kerületi tanuszoda közelségét az alsós évfolyamok úsznak különböző óraszámban, és néptánc
oktatáson vesznek részt.
Délután tanulóink szabadon választhatnak sportfoglalkozásainkból: labdarúgás, kézilabda,
röplabda, floorball, labdás ügyességi, tollaslabda, asztalitenisz. A természetjáró csoport heti óráit
havi összevonásban tartja. A délutáni sportfoglalkozások jó helyszínei a felzárkóztatásnak,
gyakorlásnak, játéknak éppúgy, mint az egészséges testi fejlesztésnek. Ezek az órák egy-egy
sportág elmélyültebb ismeretét és elsajátítását, valamint a tehetségesek versenyre való felkészítését
is biztosítják. A legtehetségesebbeket szakági egyesületbe irányítjuk. A természetjárás a felüdülést,
kikapcsolódást, természeti szépségeink, felfedezését szolgálja. A délutáni sportfoglalkozások heti
rendjét szeptemberben a testnevelők állítják össze, és ők választják meg a sportfoglalkozások
helyszínét is.
Ápoljuk hagyományainkat is. Minden tanévben szervezünk tanulóink részére iskolai
háziversenyeket, Kolozsvár sportnapot.
A délelőtti és délutáni órákról és a helyszínekről összefoglaló táblázat készül és ez megtalálható a
tanév folyamán a tanáriban, a faliújságon és a tornatermeknél. A természetjáró csoport iskolai
helyszínt nem igényel.
A legeredményesebb sportolók elnyerik tanév végén a ”JÓ SPORTOLÓ” címet, és a vele járó
jutalmat.
Évek óta indítjuk tanulóinkat a XV. kerületi diákolimpia pontszerző versenyein. Legtehetségesebb
tanulóink iskolánkat képviselik a budapesti és országos versenyeken.

2. 8.4. Tájékozódás diákjaink életmódjáról
A Köznevelési Törvényben előírtaknak megfelelően felmérjük a tanulók fizikai állapotátedzettségét, a mért eredményeket továbbítjuk az értékelő központ felé. NETFIT.
- Egészségvédelmi teszt
- A tanulók fizikai teherbíró képességét évente két alkalommal, ősszel és tavasszal mérjük
2. 9. Környezeti – nevelési program
Környezeti nevelésünk alapgondolata:
„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját
hasznára.”
/Szent- Györgyi Albert/
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2. 9.1.A környezeti nevelés alapelvei és célkitűzése
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése.
A környezeti nevelés tartalma - világszerte, így Magyarországon is - kiszélesedett, a
fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy
diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti,
társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk
tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló
értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait.
A helyi környezeti nevelési célok megfogalmazásához segítségünkre lehetnek az Óvodai nevelés
országos alapprogramja, és a Nemzeti Alaptanterv "környezeti nevelés" közös követelményében
megfogalmazott elvárások.
Rendszerszemléletre nevelés
A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcsolni az
élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk
keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek
legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét.
Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha
nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Fontos, hogy
az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatíva
felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes,
megfelelő válasz kiválasztására.
A globális összefüggések megértése
A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek globális
problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák ezeket a gondokat
a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek képesek ezeket az
okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva
cselekedni.
A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése
Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik
környezetével, és nem uralkodni akar felette. Az életbiztonság tehát a környezet és az ember
kapcsolata.
A környezeti és egészségnevelés intézményi alapelvei, céljai:
Hosszú távú célok:
Természet és társadalom harmóniájának elve
Alapozzuk meg gyerekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet - benne az ember harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg,
esztétikailag)
Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a szülőföld, a
lakóhely, az iskola esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében.
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Fenntarthatóság elve
Alakítsunk ki tanítványainkban a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre
alapozott magatartásformákat, életvitelt; a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes
attitűdöket.
Testi-lelki egészség védelmének elve
Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi-lelki-szociális értékek védelmére, az
ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására.
Tudatosodjon tanulóinkban, hogy az egészség érték – tenni kell érte.
Értsék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát.
Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód iránti igény.
Társas készségek fejlesztésének elve
Ismertessük meg tanulóinkkal a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési képesség,
érzelmi-indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit a tanórai és
szabadidős foglalkozások, nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával.
Alakuljanak ki diákjainkban a társas környezetükre és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és
aktivitásra késztető érzelmek.
Tanulóink életpályájuk során testben-lélekben kiegyensúlyozott, a változó társadalmi igényekhez
alkalmazkodni tudó, kreatív állampolgárok legyenek.
Tantárgyközi integráció elve
Legyünk képesek a különböző tantárgyak ismeretanyagát összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai
módszerek alkalmazására; a környezeti és egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti
együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazására.
Rövidtávú céljaink:










Környezettudatos magatartásformák kialakítása.
Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.
Helyes napirend és életrend kialakítása.
Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása.
Egészségkárosító élvezeti cikkek elutasítása.
Drog-prevenció.
A szabadidő hasznos eltöltése.
Testi-lelki egészségvédelem a tanulók és dolgozók körében.
-A rövid távú célok elérését szolgáló konkrét feladatokat tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében valósítjuk meg.

A célok megvalósítását segítő partneri kör
A Környezeti és Egészségnevelési programban kitűzött céljaink és tervezett feladataink
megvalósításához a helyi és országos szintű közvetlen és közvetett partnereink széles köre nyújt
segítséget.
Környezeti és egészségnevelés a tanórákon
Az általános iskolai nevelés-oktatás tartalmi kereteit a Nemzeti Alaptanterv határozza meg. A
műveltségterületek alapján kialakított tantárgyi rendszerünk biztosítja, hogy a környezeti és
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egészségnevelés szakmai tartalma, konkrét feladatai és az alkalmazott módszerek, eszközök – az
életkori sajátosságoknak megfelelően - minden oktatott tantárgy és modul tartalmában
megjelenjenek. (Lásd: Tantárgyi tantervek - tanmenetek, tantárgyi programok)
Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos
mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és
megoldásának képessége és készsége jellemez.
Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai
fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig
fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul környezetünk
károsításához. Célunk olyan, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik vásárlási
választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.
Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk erőforrásait felélő
fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között.
Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon
történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát,
valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy a jövő nemzedékek szükségletei –
és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni
tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A minden pedagógus munkájában megjelenő – környezeti és egészségnevelést szolgáló - közös
feladatok a tanítási órák keretében:
2.9.2. A környezeti nevelés lehetőségei az intézményünkben
A környezettel való ismerkedés a gyermek fejlődését alapvetően befolyásoló, az életkor
növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat. A környezet
megismerésére nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb
természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkornak
megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat
tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek.
Segíti a gyermek spontán és irányította szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi
képességeit. A gyermeki megismerést az észlelés és motoros megtapasztaláshoz társított szóbeli
értelmezés, a szimbolikus, fogalmi gondolkodás elemi szintjéhez közelíti. Fejlődik a
beszédmegértő, nyelvi kifejezőkészség. Elősegíti a tárgyi- és emberi környezethez fűződő
kapcsolat, kedvező alakulását. Érzékelik a gyermekek a környezetvédelem szerepét.
Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés:
A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg.
Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak hangulata, atmoszférája.
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Tükröződik valami a benne élő közösségről, abból, ahogyan a tanulók saját maguknak teremtett
környezetükben élnek. A mikrokörnyezet felfedezése, igényes, gondos alakítása, megóvása életünk
minden helyszínén fontos lépés
2. 9. 3. Tanórán kívüli környezeti nevelés
A környezeti nevelés célja az ember és környezete viszonyának, kapcsolatának alakítása, a
környezeti értékek megismerése, a problémák megértése olyan tanulási helyzetek megteremtését
is kívánja, amelyek a hagyományos, tantermi órák során nem biztosíthatóak.
Szakkörök - a szakkör a kutató típusú, önálló vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó
színtere (már kétszer nyertünk pályázatot környezetvédelmi szakkör működtetéséhez)
Vetélkedők tanulmányi versenyek - Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy
vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
Az iskola, mint zöld miliő
A környezeti nevelési program külön fejezetét képezze az iskola tárgyi, illetve közvetlen
környezetének "zöldítésére" vonatkozó terv. Az iskola, mint környezet is hatást gyakorol a
gyerekek személyiségének formálódására. Ezért ügyelni kell az iskola tárgyi világának
esztétikusságára, ha lehetőség van rá parkosításra, (cserjék, tuják ültetése osztályonként).
2. 9. 4. Módszerek a környezeti neveléshez
A környezeti nevelés módszerei nagymértékben hozzájárulnak az iskolafejlesztési munkához.
Olyan módszereket kell előnyben részesíteni, amelyek fejlesztik a tanulók gondoskodását, önálló
ismeretszerzési képességét, együttes cselekvését, problémamegoldó képességét, vitakészségét,
konfliktuskezelési képességét, önismeretét. A környezeti nevelés módszereiben kiemelt helyen
szerepel nálunk a tanulás-tanítása, egyéni tanulás, a kooperatív tanulás, páros kiscsoportos tanulás,
az erdei iskola, zoopedagógia, drámapedagógia, játék, nyári tábor, rendhagyó órák, szabadban
tartott órák, terepi foglalkozások, múzeumi könyvtári órák, üzemlátogatások, a projekt módszer,
témanap, témahét, témahónap, akciók, vetélkedők.
Ajánlott együttműködő kooperatív tanulási módszerek:
 Kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása. Problémafelvetéshez
kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás
 Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása.
Szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása
 Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény keresése, értelmezése
 Páros munka: tényanyag gyűjtése és jegyzetelés
 Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése
 Új ismeretekhez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan
 Információrögzítés együttműködéssel
 Csoportos asszociációs feladatok
 Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok
munkamegosztással)
 Házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok vagy a legérdekesebb részek
tükrében
 Tesztkészítés, tesztértékelés
 Követelmények megfogalmazása
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Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel
Együttműködő képesség és kommunikációfejlesztés
Kritikai gondolkodás

2. 9. 5. A környezeti nevelés sajátos értékelési formái
A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg
azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő tevékenységünk során szakítani
szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés az
uniformizálás rossz gyakorlatával. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra
vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük.
A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem
egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés eredményének!
A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői
kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beál1ítódásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk
minősítéseként jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében
 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására,
 a szociális képességek alakulására,
 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére, - a csoporthelyzet megismerésére,
 a konfliktuskezelés módjára irányul.
Osztályközösségek esetében
 a csoportviszonyok alakulásának,
 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak,
 az informális kapcsolatrendszerek,
 a tevékenységrendszerek a megismerésére irányul.
Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek:
 folyamatkövető megfigyelés
 célzott megfigyelés
 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat) tevékenységelemzés
 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú
Választott módszereink lehetnek:
 a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése,
 a spontán és irányított személyes beszélgetések,
 írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat,
 nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése,
 a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata.
Összegezve:
A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegíteni. A
környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, az élő és élettelen
környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása minden gyermeket nevelő
intézmény célja. A fenntarthatóság pedagógiája feltételezi az olyan élethosszig tartó tanulást,
amely tájékozott tevékeny állampolgárokat nevel. Ezért az iskolai oktatásnak és nevelésnek
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elengedhetetlen célja a tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjának kialakítása és az
önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése. Az emberiség jövőjének biztosítása, a
fenntarthatóság érdekében fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy megértsék a természet
komplexitását, lássák, hogy a társadalom, az egyén, illetve a közösségek tevékenységeinek ezzel
összhangban kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani a tanulók természettudományos
gondolkodásmódjának fejlesztésére. Alakuljon ki a környezet állapota iránti érzékenységük,
legyenek képesek felismerni a környezet minőségi változásait, tudják elemi szinten értékelni
azokat. Ismerjék meg a Földet sújtó globális környezeti problémákat.
A legfontosabb cél azonban a saját, közvetlen környezetük értékeinek megismerése,
feltérképezése. Emellett lényeges szerep jut a lakóhelyen és környékén felmerülő környezeti
problémák felkutatásának, a környezeti konfliktusok környékén felmerülő környezeti konfliktusok
felismerésének, megoldások keresésének. Alakuljon ki bennük a környezetük iránti büszkeség
felelősség és tisztelet.
Az önismeret, személyiségformálás, közösségfejlesztés, társas együttműködés, a
konfliktuskezelés, megoldás, döntés technikáinak készség szintre fejlesztése szükséges ahhoz,
hogy a jövőben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági, politikai
konfliktusokat kezelni, felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapi életükben. Az
egészségnevelési program mentálhigiéniás célkitűzései között is szerepelnek ezek a célok, de
mindez jól összekapcsolható a gyakorlati megvalósításban.
2.10. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái, és a továbbfejlesztés
lehetőségei
Az együttműködés az iskolában nem más, mint szülők, a tanulók és pedagógusok közös részvétele
a gyermek személyiségének fejlesztésében. Az együttműködéséhez megfelelő kommunikációs
formák működtetése szükséges.
A szülők-pedagógusok együttműködése
Cél: Lássanak bele a szülők az iskolai munkába, közösségi életbe, lehetőségeik, elfoglaltságuk
függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon követhessék gyermekük
nevelésének, oktatásának alakulását. Vegyenek részt közös gondjaink, problémáink megoldásában.
A pedagógusnak legyen lehetősége a szülőkkel való konzultációra, a fejlesztéséhez a családi háttér
szükséges megismerése. Alakuljon ki közöttük partneri kapcsolat.
Feladat: A szülők bevonása az intézmény életébe, mind a nevelésben, mind az oktatásban partneri
kapcsolat biztosításával. A pedagógus szakmai tudása legyen az alapja a szülő meggyőzésének.
Alkalmazzuk azokat a formákat, amelyekkel hatékonyan megoldható a tartalmas, szükséges és
elegendő kapcsolat a rendszeres és időben történő információáramláshoz.
A pedagógusok és szülők közötti együttműködés formái:
- Az idei tanévtől beindítjuk az intézményben a „Szülők fórumát”, melyet évente két alkalommal
rendezünk, és tematikusan foglalkozunk az adott év kiemelt törvényi és nevelési feladataival.
- Szülői értekezletek (szülő-pedagógus), pályaválasztási szülői értekezlet 8. évf.
- Fogadó órák (szülő-pedagógus)
- Szülők közösségének részvétele az osztály életében SZMK.)
-A szülői szervezet véleményt nyilvánít:- Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Éves
munkaterv, vezetői pályázatok
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- intézményi tanács SZMSZ, Házirend, Éves munkaterv, Pedagógiai program,vezetői pályázatok
Az iskola kulturális és szervező munkájába is bekapcsolódnak a szülők:
- Papírgyűjtés
- Farsang /büfészervezés/
- Karácsonyi hangverseny
A tanulók-pedagógusok együttműködése
Cél: Folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek
megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatásában, az oktató-nevelő munkában.
Feladat: A diákok bevonása a tanórai munkába, és az iskolai életbe.
A formái:
1. Tanórai munka
2. Osztályfőnöki órák
3. Közösségi programok
4. Egyéni beszélgetések
5. Diákönkormányzat, diákparlament
6. Kérdőívek, vizsgálatok
2.11. Tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi joggyakorlása
A diákönkormányzat jogai
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményezési jog /egyetértési jog a tanulókat érintő dolgokban/
 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor,
 a Házirend elfogadásakor és módosításakor,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
 Helyi Pedagógiai Program elfogadásakor és módosításakor.
A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
 saját működésére és hatásköre gyakorlására,
 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
 egy tanítás nélküli munkanap programjára,
 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
 vezetőinek, munkatársainak megbízására.
A diákönkormányzatnak biztosított működési feltételek
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan
működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi
SZMSZ és a Házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.
2.12. Külső kapcsolatok rendszeres formái
A közoktatási intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával és az alábbi
intézményekkel:
40

 Csokonai Művelődési és Sport Központ
 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat/ XV. kerületi tagintézménye
 Fióka Gyermekjóléti Szolgálat
 Gyermekorvosi és Fogorvosi Szolgálat
 Foglalkozás - Egészségügyi Szolgálat
Az intézményt külső kapcsolataiba intézményvezető képviseli.

3. Iskola helyi tanterve
3. 1. Tanulás- tanulásirányítás
Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók megszerezzék azokat a
kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas
alkalmazkodáshoz. A kulcskompetenciák meghatározott rendszerébe tartoznak azok a képességek,
ismeretek, amelyek az iskolai műveltség tartalmának irányadói.
Kulcskompetenciák:
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magába foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelv kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését,
beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását.
Matematikai kompetencia
A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve a
mindennapok problémáinak megoldására.
Természettudományos kompetencia
E kompetencia magába foglalja az emberi tevékenység, okozta változások megértését, a
fenntartható fejlődés formálásáért való felelősséget.
Digitális kompetencia
Az információs társadalom technológiájának magabiztos és kritikus használata.
A hatékony, önálló tanulás
Az egyén képes kitartóan tanulni, idővel és információval hatékonyan gazdálkodni.
Szociális és állampolgári kompetencia
A harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Segíti az egyént a mindennapi életben a kínálkozó lehetőségek megragadására.
Célunk: A tanulás és az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a gyerekek életében,
különböző tanulási tevékenységekkel fejlesztjük az önálló tanulást egyéni és csoportos szinten
egyaránt.
Feladatunk: Olyan szemlélet kialakítása, hogy a tanulás, a tudás értéket jelentsen a tanulók
számára. A szellemi munka és a szellemi értékek megbecsülése is fontos legyen.
E feladatok megvalósítása iskolánk valamennyi pedagógusának folyamatos feladata.
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Iskolánk tehát támogatja, és teret biztosít olyan gyermekközpontú tanulásszervezési formáknak is,
amelynek alapja a team munkára épülő kooperatív tanulás.
3. 2. A tanulás megszerettetése
Célunk:
- a tanulás megszerettetése, a pozitív viszony kialakítása az ismeretszerzéssel kapcsolatban.
- a tanulás sikere nagymértékben függ az anyanyelv elsajátításának szintjétől. Ezért kiemelten
kezeljük az anyanyelv oktatásának valamennyi területét, különösképpen a szövegértés fontosságát
és a kommunikációs képesség fejlesztését. Az anyanyelv szóbeli és írásbeli használatának (a
helyesírás készségének) olyan szintű elsajátíttatása, amely jól működő eszköze, és nem, pedig
akadálya a tantárgyak megértésének.
- A tantárgyi ismeretszerzés gazdag tanulási források révén valósuljon meg. A tankönyv mellett
egyéb taneszköz felhasználása is elengedhetetlen.
- A célra orientált fejlesztés legyen a tanulási tevékenység megszervezésének alapja.
- A fejlesztés legyen a műveltségi területekhez igazodó, tanulási tevékenység megszervezésének
alapja.
- Változatossá kell tennünk a tanítás szervezeti formáit.
- A tanulási-önművelési kultúra fejlesztését szolgálja könyvtárunk gazdag kínálata.
- A tanulók, szülők megismertetése a tantervi követelményekkel, azért, hogy tudják, miért fontos
a megtanulandó anyag, s melyek az eredményes tanulás normái és feltételei.
- A tanuláshoz való viszonyulás jelentős formáló tényezője a differenciálás a tanítás-tanulás
módszereinek megválasztásában.
3. 3 . A tanulási motívumok fejlesztése
Az értelmi nevelés nem lehetséges a tanulók motivációjának erősítése nélkül, ezért választottuk
feladatunknak a motivációs rendszerünk fejlesztését;
 az érdeklődés felkeltése, kiszélesítése,
 az elsajátítandó tananyag megfelelő kiválasztása,
 a tanulmányi karriertervek kidolgozása (tanulmányi versenyekre felkészítés),
 a tanórákon alkalmazott módszerek tudatos tervezése,
 a megismerési vágy felkeltése és a felfedezés örömének átélése,
 a játék megszerettetése és az alkotásvágy felkeltése,
 a cselekvés, aktív részvétel a tanulás bármely fázisában,
 a siker utáni vágy felkeltése és a hozzátartozó pozitív érzelmek kialakítása,
 a példaképek, eszményképek nevelő hatásának kiaknázása.

3.4. Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasza 1–4. évfolyam
Célok és feladatok:
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti
a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az
óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját
környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola
teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését.
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Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen
tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a
kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad,
magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és
együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés
folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociáliskulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből
fakadhatnak.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói
tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a
feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a
tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti
irányadónak.
Kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
A kezdő iskolaszakasz bevezető időszakában az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási mód,
környezet és tevékenység váltást lassú átmenettel szükséges segíteni és minél inkább törésmentessé
tenni.
A tanító biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének
feltételrendszerét megteremtő, tapintatos és szeretetteljes bánásmódja teszi lehetővé, hogy a
kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, a feladatokkal való megküzdés élményét,
kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, s ne végzetes kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal
éljék meg sikertelen próbálkozásaikat is.
A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább azokat az
alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi,
természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel
szocializációjuk sikerességét.
Hon- és népismeret
A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési terület irányában. Ezért is olyan
fontos, hogy a tanító minden lehetőséget – pl. az olvasmányok tartalmát, a közös éneklés, zenélés
élményét, a képzőművészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a társadalmi, természeti és
technikai környezetből szerzett tapasztalatokat és ismeretbővítést – célirányosan használjon fel.
Ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek
átörökítéséről, ösztönzést adjon a nemzeti hagyományok ápolására és a hazaszeretet példáinak
megmutatása mellett a hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is teremtsen
feltételeket. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor lesz teljes értékű, ha már
kisiskolás korban megkezdődik a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok iránti figyelem és
nyitottság megalapozása, a kulturális értékeikkel való ismerkedés és az elfogadásukra, a
megbecsülésükre, a tiszteletükre való ráhangolás.
A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az európai azonosságtudat, az
egyetemes kultúra iránti fogékonyság, mert a gyerek olyan kitekintés, élmény és tapasztalás
birtokába jut, amely a későbbiekben utat nyithat és feltételt képez az európai identitás fejlődéséhez.
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Környezeti nevelés
Az iskolába lépő kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, élményt és érzelmi
alapvetést hoz, amelyik megalapozza az alsó tagozat tudatosító, attitűdformáló, szokásalakító
tevékenységét a környezettudatos magatartás formálásához.
A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak és az
ismételten átélt élethelyzeteknek. Ezek többféle nézőpontból történő megbeszélésének,
értékelésének, a vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos
gyakorlásának. Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhető és jól
érzékelhető környezeti problémaszituációk megoldására szervezett – a gyerekek
öntevékenységére, ötleteire építő – kreatív feladatok és projekt-jellegű tevékenységek.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése
Tekintettel arra, hogy a nyelvhasználati módok megtanulása egymásra épül, fejlesztésük pedig
szorosan egymáshoz kapcsolódik, a velük való foglalkozás helyes arányainak kialakítása különös
figyelmet igényel a tanítótól.
Az olvasás és az írás, valamint a szövegalkotás tanulásának kezdeti időszakában a szokásosnál is
nagyobb szerepe van az egyéni különbségek figyelembevételének, a differenciált fejlesztésnek.
Ilyen módon érhető el, hogy az olvasás, a szóbeli és az írásbeli önkifejezés élmény, örömteli
tevékenység lehessen a gyermeknek.
Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók saját olvasatuk szerint értelmezhessék a szöveget, kapjanak
ösztönzést arra, hogy felépítsék magukban annak képi világát. Az értő olvasás fejlődésében fontos
lépés az a tapasztalat, hogy a szöveg nemcsak irodalmi élményt nyújthat, hanem ismeretforrás is,
s az így megszerzett tudás felhasználható újabb feladatok megoldásához.
Az anyanyelv emeltebb igényű használatának megalapozása is kisiskolás korban veszi kezdetét az
ösztönös nyelvhasználat tudatosítási folyamatainak beindításával.
A kommunikációs kultúra korunkban nélkülözhetetlen összetevője a különféle ismeretforrások
hasznának és felhasználhatóságának korai megtapasztalása, s ennek részeként az elektronikus
média használatának megalapozása a számítógép elemi szintű kezelésének megismerésével.
Tanulás
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés
által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával,
kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új
helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. E tevékenységek közben alakulnak a
későbbi – felnőtt kori – munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzők, érzelmi
viszonyulások és képesség összetevők (tervezés, döntés, visszacsatolás, együttműködés,
megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés,
értékelés stb.) is.
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon választható témákban,
kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket a tanulók.
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének
függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása,
valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, időtervezés, könyvtárhasználat,
szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) alakításának megindítása is hozzá tartozik.
Testi és lelki egészség
44

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben befolyásolja, hogy az
iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos,
szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a
szabadlevegőn szervezett mozgásra.
A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus,
szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak figyelemmel
kell kísérnie – a testi-lelki egészség védelmében –a gyermekek testi fejlődését és otthoni
neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védő-segítő feladatait.
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt
pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító segítsége indirekt
irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a
mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a
csoportban az elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte
hangnem, a kölcsönös megbecsülés.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. Itt
elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások megismerése, a társadalmi
munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok,
magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése, modellezése konkrét esetek kapcsán),
attitűdformálás, magatartási minták közvetítése a cél. Továbbá olyan személyiségvonások
fejlesztése, amelyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek az értékes társadalmi tevékenységekben
való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl. feladattudat, a gyermek önmagáért és
környezetéért érzett felelőssége, az együttműködés képessége,
a közösség ügyei iránti érdeklődés, figyelem és tenni akarás, a véleménynyilvánítás igénye, a
tolerancia, a türelem alapjai).
A fejlesztés keretét a célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes
élethelyzetek adják.
3.5.Az alapfokú nevelés-oktatásalapozó és fejlesztő szakasza 5–8. évfolyam
Célok és feladatok:
Az alapfokú nevelés-oktatásalapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő
szakasz nevelő-oktatómunkáját, a készségek és képességek fejlesztését.
Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése
kap fő hangsúlyt. Ez a szakasz – igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori
sajátosságokhoz – figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi
gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülőkor kezdetétől (a fejlesztő szakaszban) viszont
előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás.
Az iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különböző érdeklődésű,
eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú
gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően
felkészíti őket a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és előkészíti őket a társadalomba
való beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli a kommunikációs, a narratív, a döntési, a
szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, a
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kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket,
kulcskompetenciákat.
Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói
közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát,
segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Rávezet a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség értékére.
Az alapozó és fejlesztő szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség
demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni
és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve
egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes
gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra is.
Az iskolának ezekben a szakaszokban is kiemelkedő feladata a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai
hagyományok tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási tevékenységével az
iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett élő
különböző kultúrák iránti igényt. Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben
is késztet más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére,
megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására.
Az 5–8. évfolyam, szervesen folytatva az 1–4. évfolyam munkáját olyan iskolai pedagógiai munkát
feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése,
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az
iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a
tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését.
Énkép, önismeret
A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási
környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért olyan
tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok
egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai
normák iránti fogékonyságot. A Nemzeti alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az
esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók
maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának. Ahhoz, hogy
tanulóink képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan
gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük,
sorsuk és életpályájuk alakításában. Ennek érdekében a Nemzeti alaptanterv műveltségi területein
a nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítsük meg, és
törekedjünk a tanulók ön- és világszemléletének folyamatos formálására.
Hon- és népismeret
Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar
történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének,
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munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét,
mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet
hagyományait, jellegzetességeit.
Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel.
Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet
és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok
értékeinek és eredményeinek megbecsülését.
Ösztönözzük a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási
emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessük őket az ezekért végzett egyéni és
közösségi tevékenységre.
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió
kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika
szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel.
Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell
törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal
gazdagodjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott
társadalmakban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek
nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is.
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményeit.
Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság
iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése
érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák
lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és
a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok
ápolásában.
Környezeti nevelés
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását
és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek
segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a
társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös
tetteikben.
Mindez úgy valósítható meg, ha a különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos
gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt,
képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi
szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és
megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik
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gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai
példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit.
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés
váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Információs és kommunikációs kultúra
Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az
emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk
megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése,
alkotása.
Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési,
kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és
kommunikációs kultúra szerves részét képezik.
Kommunikációs kultúránk szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az
idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere.
A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Az iskolának az
elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, általában a különböző médiumokban
való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára kell nevelnie. Olyan
fiatalokat kell kibocsátania, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs
világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során.
Az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi
érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének,
elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.
Tanulás
A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás
és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi
képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden nevelő teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a
különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, hozzáférésével,
elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók tegyenek szert
fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében. Vegyenek részt a kedvező körülmények (külső
feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját
pszichikus feltételeiket. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása,
gyakoroltatása főleg a következőket foglalja magában:
 Az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása,
 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése,
 a csoportos tanulás módszerei,
48

 a kooperatív csoportmunka, az emlékezet erősítése,
 a célszerű rögzítési módszerek kialakítása,
 a gondolkodási kultúra művelése,
 az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása,
 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása,
 az alapkészségek kialakítása (az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom fejlesztése).
A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos
tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás lehetőségei, amelyhez
sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden
ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység
teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés
érdekében – a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá,
igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos könyvtárakban. Ismerjék a
könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb
dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák
el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a
rendszerezett tudás átadásának képessége.
A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási
segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló
tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.
A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit,
stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre alapozza
a tanulás fejlesztését.
Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvontverbális útjait, és ruházza fel azokat életszerű tartalommal. Törekedjen a gondolkodási
képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és
kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis,
szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő
felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe
kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes
nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk
sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek
kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok
kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly
megteremtése, a teljesebb élet megszervezése.
Testi és lelki egészség
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fej beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok 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. A
pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek
képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani,
konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és
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segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a
közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének
módjait.
Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető
szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának
megelőzésében. Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy
foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre,
a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi,
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Pályaorientáció--Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. A felnőtt lét szerepeire való felkészülés
egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és
pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret
fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk
vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő
megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítanunk
kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek.
Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség,
amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az
érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.
A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző
tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. A
pályaorientáció területén található kulcskompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és
társadalmi szinten egyaránt.
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó,
amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetenciák
fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel
kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári
kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő
és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének
fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség
erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség,
szoros összefüggésben a cselekvési kompetenciák fejlesztésével
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy a diákok értsék,
valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos
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mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és
megoldásának képessége és készsége jellemez.
Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai
fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig
fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul környezetünk
károsításához. Célunk olyan, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik vásárlási
választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.
Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk erőforrásait felélő
fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között.
Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon
történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát,
valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy a jövő nemzedékek szükségletei –
és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni
tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre
Digitális kultúra:
Célja az egész életen át tartó tanulás elterjesztése, az iskolánkban folyó tevékenység a
„kompetencia-alapú” nevelés, oktatás, képzés irányába való fejlesztése, módszertani változással a
digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása.
Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom
és gazdaság létrejöttének feltételeit.
A célok elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző frontális és
zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére
kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak.
A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy
kísérje.
Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, továbbá
kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként
szolgálnak.
A fejlesztendő kompetenciaterületek: olvasás-szövegértés, matematikai-logikai, valamint a
választott kulcskompetencia területe.
A digitális kultúra közoktatásban történő elterjedése ugyancsak elengedhetetlen a versenyképes
tudás, a munkaerő-piaci boldogulás szempontjából.
A TÁMOP 3.1.4. programnak fel kell készíteni nemcsak a pedagógusokat, intézményvezetőket az
iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és
a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola életének minden területén.
Mindez indokolja a pedagógusok és az intézményvezetés felkészítésének szükségességét a
kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében.
Médiatudatosságra nevelés:
A tanuló képes legyen különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között.
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Tisztában legyen a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével
Ismerje a médiumok hasznosíthatóságát.
3.6. Osztályfőnöki nevelőmunka
„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen,
már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”
/Ady Endre/
Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben
megismerni minden egyes tanulót, ugyanakkor segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulócsoportok
mielőbb jó közösséggé szerveződjenek.
Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéketlen kapcsolatok között. A pedagógiai
folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások
értékeit. Fogadják el azokat és a másságot. Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek
megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi
munkamegosztásban.
Munkaközösségünk feladata, hogy tanulóink fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra,
barátságokra.
Sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációt a közösségben. Helyes
szokásokat alakítsanak ki és ápolják a hagyományokat. A tanév során ezért több ÖKO szakkört
tartunk érdekes programokkal, melyek aktív részvételt kívánnak. Fontos feladatunknak tekintjük,
hogy tiszteljék és védjék az életet és óvják természeti környezetüket.
Kiemelt feladatunknak tartjuk:
Elősegíteni, hogy tanulóink érzelmekben gazdag, akarattal, reális életszemlélettel és önismerettel
rendelkező személyiségek legyenek. Ezáltal alakítsák sikeresen életpályájukat.
Kialakítani a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, munkavégzéshez, testi és lelki
fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket, készségeket.
Az alakuló értekezleten meghatároztuk azokat a főbb nevelési területeket, amelyekre nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni:
- egészséges életmódra nevelés
- helyes énkép kialakítása
- szűkebb, tágabb környezethez való alkalmazkodás
- az ember és a természet kapcsolata.
Feladataink:
- belső igények és a külső elvárások összehangolása
- magatartási normarendszer továbbfejlesztése
- megfelelő kommunikációs képesség kialakítása
Új módszert kívánunk bevezetni – amit szakórákon már több kolléga is alkalmaz – a kooperatív
óravezetést.
Cél:
Az osztályfőnöki órák tartalmának, lebonyolításának megújítása. Az egyhangú, órák helyett
„munkáltató órák” tartása. Menetének helyes kialakítása:
- téma kijelölése, - előzetes feladatok a tanulókkal (pl.: gyűjtőmunka)
- csoportos feldolgozás
- összegzés, értékelés
Milyen egyéniséget formáljon tehát az iskola?
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- az iskola együttműködésre neveljen
- hasznos és boldog, jól képzett, érvényesülni tudó, felelősségteljes felnőtté neveljen
- egészséges életmódra neveljen
- legyen a gyereknek egészséges önbizalma, tudjon alkalmazkodni a környezetéhez
- az iskola gazdag személyiséghez vezető utat biztosítson
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
- a belső igények és a külső elvárások összehangolása
- a valóságos és az elfogadott normák összevetése
- a magatartási normarendszer továbbfejlesztése
- mindezekhez megfelelő kommunikáció és interakció kialakítása
- önismeret fejlesztése
Munkaközösségünk az alakuló értekezletén meghatározta a tanév céljait, feladatait. Az
osztályfőnöki órák tervezését három fő téma köré csoportosította: énkép kialakítása, egészséges
életmód, ember és természet kapcsolata.
A témakörök tárgyalásánál nagy figyelmet fordítunk a kooperatív óravezetésre. Célunk, hogy a
monoton osztályfőnöki órák helyett a tanulók végezzék a feladatokat – a témák előkészítését,
feldolgozását és az eredmények értékelését. Az így szerzett információk hasznosabbak a tanulók
számára
Osztályfőnöki órák témakörei:
4. osztály
- Egészséges életmód
- Környezetünk védelme
- Önismeret
- Tanulás, közösség
5. osztály
- Életmódok és az egészség
- Közösség és személyiség
- Szülőföldünk, hazánk
- Tanulás és munka

6. osztály
- Korlátok és lehetőségek
- Közösség és személyiség
- Tanulás és munka
- Szülőföldünk, hazánk

7. osztály
- Életmódok és az egészség
- Élet a közösségben
- Hogyan alakítsuk életünket
- Az ember és a természet
- Hazánk és a nagyvilág

8. osztály
- Életmódok és az egészség
- Függetlenségi törekvések és az egészség
- Felelősséged a jövőért
- Hazánk és a nagyvilág
- Ember és a természet

4. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendszere
Intézményünk oktatási feladatának ellátásánál a kötelező tanórai, a választható tanórai és a tanórán
kívüli foglalkozásokkal együttesen kell számolnunk.
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Nevelési programunkban kiemelt helyen foglalkozunk a testnevelés és angol tantárgyakkal és a
környezeti neveléssel.
Megszervezzük könnyített testnevelést azon tanulóink részére, akiknek ezt az iskolaorvos, illetőleg
a szakorvos javasolja.
Biztosítjuk a csoportbontásokat - idegen nyelv, informatika tantárgyakból.
Évfolyambontást matematika és magyar tantárgyakból
Lehetőséget adnak a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására (magyar, matematika,
idegen nyelv korrepetálás).
A tanórán kívüli foglalkozások egyik része a tehetséggondozást, a továbbtanulásra felkészülést
szolgálja. Másik része az iskolai ünnepségek, műsorok, rendezvények színvonalas megtartása
céljából szerveződik (énekkar, szakkörök) a foglalkozások, bizonyos része a tanulók sportolását
szolgálja.
Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, fejlesztését fejlesztő pedagógus alkalmazásával
oldjuk meg és korrepetálásokkal.
Osztályok, csoportok
A tanulók az iskolai foglalkozásokon osztály vagy csoportkeretben 1-4. osztályok saját
tantermükben, 5-8. osztályok szaktantermekben tanulnak.
A csoportbontás
A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan megbontjuk az alábbi esetekben
- az informatika
- az idegen nyelv
A tanórai évfolyambontás is biztosítja a tehetséggondozást és felzárkóztatást magyar és
matematika tárgyakból /felmenő rendszerben vezetjük be/:
A csoportbontás kritériumai:
- alsó tagozatos magyar és matematika jegyek
- év végi felmérések
- a tantárgyakhoz való hozzáállás
Az eljárás menete:
- az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a lehetőségről
- kritériumok teljesítése
- szülői tájékoztatás
Átjárás: az egyes csoportok között
- a szaktanárok az osztályfőnökkel megbeszélik a váltás okát, lehetőségét
- az osztályfőnök behívja a szülőt, és közli a csoportváltás lehetőségét
4. és 6. osztályban év végén szintfelmérőt írnak a gyerekek, melyben számot adnak az addig tanultakról. A
százalékos értékelés után tájékoztatjuk a szülőket az eredményről. A tanuló lehetőséget kap, hogy a másik
csoportba átkerüljön.

Szociális szolgáltatás:
Alapvető feladat az egész napos ellátás biztosítása (ügyelet), és a diákétkeztetés biztosítása a szülők
igényeinek megfelelően, az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodva.
- Iskolánk tanulóinak reggeli, esti ügyeletet biztosítunk.
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- Iskolánk délutáni foglalkozással /napközi/ működik, a szülői igényeknek megfelelően.
- Anyagilag rászorult családok gyermekei térítéscsökkentésben részesülnek.
- Tanulóink egyszeri vagy háromszori étkezést igényelhetnek.
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5.Óraterv –kötelező és választott órák

Alsós évfolyamok

emelt szintű angol
normál tantervű
tantárgy/évfolyam 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
k v k v k v k v k v k v k v k v
magyar nyelv-és
7
7
6 1 6
7 0,5 7 0,5 6 1,5 6 1
irodalom
2
2
2 2 3
2 1
angol
4
4
4
4
4 0,5 4 0,5 4 0,5 4
matematika
1
1
1
1
informatika
1
1
1
1
1
1
1
környezetismeret 1
2
2
2
2
2
2
2
2
ének
2
2
2
2
2
2
2
2
rajz
1
1
1
1
1
1
1
1
technika
5
4
4
4
2
2
3
3
testnevelés
1
1
1
2
2
1
1
úszás
1
1
1
1
tánc
1
1
1
1
1
1
1
hit-és erkölcstan 1
23 2 23 2 22 3 24 3 23 2 23 2 22 3 24 3
összesen
napközi, csoportbontás, korrep.,
27
27
27
28
27
27
27
28
szakkör, reggeli
ü., esti ü.
52
52
52
55
52
52
52
55
összes óraszám
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Felsős évfolyamok
emelt szintű angol
tantárgy/évfolyam 5.
6.
7.
8.
k v k v k v k v
magyar nyelv-és
4
irodalom
hon-és népismeret 1
3 2
angol
3 0,5
matematika
0.5
informatika
környezetismeret 2
2
történelem
kémia
fizika
1
ének
biológia
földrajz
1
rajz
média
1
technika
5
testnevelés
1
hit-és erkölcstan
1
osztályfőnöki
25 3
összesen:
28
összesen:

4
3
3
1
2
2

3 0.5 4
2
1

1

1

4

3 2 3
3 0.5 3
1
1
2
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1

normál tantervű
5.
6.
7.
8.
k v k v k v k v

2
1

2
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1

1
3
3

1

4

2
2

3
3
1
2
2

1

1

1

1

1
1

1

3

1
1

3
3
1
2
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1

2

4

1

1

3
3
1

1

2
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1

1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 3 28 3 28 3 25 3 25 3 28 3 28 3
28
31
31
28
28
31
31

napközi, csoportbontás, korrep.,
szakkör

23

23

25

25

23

23

25

25

összes óraszám
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51

56

56

51

51

56

56

/Összes óraszám: egész napos iskola esetén ennyi/.
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6. Integrációs háló és kerettantervek
Integrációs hálónk tartalmazza a NAT valamennyi műveltségterületét és azok részterületeit. Az
elosztás során figyelembe vettük az egyes műveltségterületek tananyagtartalmát, a tantárgyi
hagyományokat, személyi- és tárgyi feltételeinket
Tantárgy
Műveltségei terület
Részterület, témakör
Magyar nyelv és Anyanyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
irodalom
Ember és társadalom
Társadalmi ismeretek:
Hon- és népismeret
- mondák, legendák, történetek nevezetes
eseményekről, híres személyekről
- a magyar nemzet jelképei Könyvtárhasználat
Angol
Élő idegen nyelv
Matematika
Matematika
Logikus gondolkodás
Történelem
Ember és társadalom
Történelem társadalmi, állampolgári. és
gazdasági ismeretek.
Hon
és Hon- és népismeret
társadalmi, állampolgári. és gazdasági
népismeret
Ember és társadalom
ismeretek
Erkölcstan, hit-és Erkölcstan, Hittan
egyéni és közösségi értékek
erkölcstan
Etika
Ember és társadalom
Az emberi és társadalom
Földrajz
Földünk és környezetünk
Természetismeret Ember és természet
Természetismeret: környezetünk élővilágaegészségtan, Testünk és életműködései
Biológia

Ember és természet

Kémia
Ének
Rajz

Ember és természet
Művészetek
Művészetek

Számítástechnika

Informatika

Technika

Életvitel és
ismeretek

Testnevelés
Osztályfőnöki

Testnevelés és sport
Életvitel és gyakorlati

Biológia és egészségtan
Testünk és életműködései

Kémia
Ének-zene- tánc és dráma
Vizuális kultúra Mozgóképkultúra és média
ismeretek
Művészeti ismeretek
Számítástechnika
Könyvtárhasználat
gyakorlati Technika Közlekedési ismeretek
Modellezés
Tánc
Háztartástan:
gazdálkodási
ismeretekpályaorientáció, Társadalmi ismeretek: az
embertársas lény, Hon és népismeret, Testi-

Ember és társadalom
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Művészetek

lelki egészségvédelem, elsősegélynyújtás
Ünnepi szertartások

Alsós kerettantervek adaptációja módosításokkal:
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Apáczai
választott
Idegen nyelv,angol
1-4. Oxford,Helyi Tanterv
választott
Matematika
Apáczai
választott
Erkölcstan
Apáczai
Ének-zene
Apáczai
Vizuális kultúra
Apáczai
Környezet
Apáczai
választott
Informatika
OFI
választott
Technika, életvitel és gyakorlat
Apáczai
Testnevelés és sport
OFI-helyi
Úszás
Helyi

Adaptáció

Felsős kerettantervek adaptációja módosításokkal:
Tantárgyak
Adaptáció
Magyar nyelv és irodalom
Apáczai
Idegen nyelv angol
5 –8. o. Oxford,
Helyi Tanterv
Matematika
5 – 8. o. Apáczai
Erkölcstan
OFI
Történelem
5.osztály Mozaik,6-7-8. o. Apáczai
Társadalmi és állampolgári Apáczai
ismeretek
Természetismeret
Apáczai
Fizika
Mozaik
Kémia
Mozaik
Földrajz
7-8. osztály Apáczai
Ének-zene
Apáczai
Dráma és tánc/ Hon-és Apáczai
népismeret
Vizuális kultúra
Mozaik
Informatika
OFI- helyi
Technika, életvitel és gyakorlat
Apáczai
Testnevelés
OFI- helyi
Osztályfőnöki
Helyi
Biológia
7 - 8. o. MOZAIK
59

7.Értékelés:
"A valóban bölcs tanító nem arra ösztönöz, hogy az Ő bölcsességének házába lépj, hanem elvezet
saját tudásod birodalmának kapujához."
(Karil Gibran)
Minden emberi munkának, teljesítménynek szüksége van a visszajelzésre, a megerősítésre.
Tudnunk kell, hogy mit, hogyan csináltunk, mit kell megtartanunk, mi az, amin változtatni kell,
milyen a hogyan tovább. Ehhez szükség van értékelésre, ellenőrzésre. "Az értékelés nem más, mint
visszajelzés az eredmények, felöl a célok felé. " (Báthory Zoltán) Az értékelés magában foglalja
az ellenőrzést is. Az ellenőrzés és az értékelés közös vonása a kritikai szerep. Az értékelés
dinamikus, míg az ellenőrzés statikus jellegű.
Értékelni kell:- a tanulót, pedagógust és az intézményt.
7.1. Az iskolai követelmény-, számonkérési, és értékelési rendszere
Az iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a
gyerekek számára.
A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:
- Tantárgyi követelmények- ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi
megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek
- Magatartási követelmények- ez az alapvető emberi értékekre, erkölcsre épül, és konkrétan az
iskola házirendje tartalmazza.
- Szorgalmi követelmények- ez a gyerekeknek tanuláshoz, munkához való viszonyát tükrözi.
A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetően fontos az alábbi alapelvek
figyelembe vétele:
- Csak az iskola helyi tantervében elfogadott tananyagot lehet megkövete1ni.
- A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat.
- A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetők. A tanév
elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetességet és a
kiszámíthatóságot.
- Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozott vagy
elhanyagolt a másik tantárgy rovására, előnyére.
-. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit, és a tanuláshoz való hozzáállását, ehhez jól kell
ismerni a tanulót.
- a tanuláshoz szükséges tantárgyi felszerelés és házi feladat hiányosságait a tantárgy értékelési
rendszere tartalmazza /tanév első óráján ismertetve/,
- A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség kialakítása.
- Csak önmagával szemben is, igényes pedagógus tud igényességre nevelni.
7. 2.A tanulmányi munka értékelésének elvei
- Az iskolai számonkérés, értékelés a jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzés keretében
történik az ellenőrzés célja, hogy a pedagógus, de maga a tanuló is megbizonyosodjon a tananyag
elsajátításában elért előrehaladásáról, annak színvonaláról, az esetleges hiányok pótlásának
szükségességéről úgy, hogy mindezekről a szülő is kellő tájékoztatást kapjon.
Az ellenőrzésnek, rendszeresnek, változatosnak és tárgyilagosnak kell lennie.
- Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és
következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga
teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat
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egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő az
értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.
- Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen
követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltál, a tanulók
egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni
kell a szóbeliség fontosságát. Még a "feladatmegoldó" tárgyakban sem hagyható el a szóbeli
ellenőrzés, számonkérés. Az egyes tantárgyak helyi tantervében évfolyamonként kell meghatározni
a tanév során írandó /nagy - vagy témazáró/ dolgozatok számát.
- Az intézmény pedagógusainak a szóbeli és írásbeli feleletek egyensúlyára ügyelni kell.
- Ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős
szerepe van a személyiség fejlesztésében, ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzet egyensúlyára
ügyelni, kell.
7. 3. A szaktárgyi előmenetel követelménye és minősítési szempontjai
Értékelés
Számunkra az értékelés rendkívül sokrétű differenciált szerepet, funkciót tölt be:
- a folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze
- motivációs eszköz /belső motívum erősítése/
- az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony illetve mérték
kontrolljának eszköze
- az önismeret kontrollja
- az elvárt képességek szintmérésének eszköze
- az előrehaladás mérésének eszköze
- egyéni adottságok figyelembe vétele
- regisztrálja a fejlesztési irányt
A tanulók számára kialakítandó értékelési renddel szemben az alábbi követelményeket határoztuk
meg a tanítás tanulás folyamatában:
- legyen egységes, egyszerű, áttekinthető
- legyen differenciált, személyre szóló
- legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő
- biztosítsa a személyre szabott értékelés jogát is
- jelezze a sikert és a kudarcot, de skatulyázás nélkül
- jelezze a tanuló számára a helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára
7. 4. Az értékelés formái
7. 4. 1. Személves szóbeli értékelés
A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a személyre szóló értékelésben. Ennek jellege
korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló és motiváló.
Többféle módon jelenhet meg:
- A pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő szinte minden pillanatban
megjelenő megnyilvánulások.
- A közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres szóbeli értékelés.
- A pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása gyerekekkel, szülőkkel. A személyes
szóbeli értékelés munkánk minden percében folyamatos.
7. 4. 2. Írásbeli szöveges értékelés
- A tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések.
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- Első osztály félévétől második osztály félévéig félévkor és év végén szöveges értékelést készítünk
a tanulók teljesítményéről, munkavégzéséről tantárgyi képességének fejlődéséről a következő
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol /emeltszintű osztályok/, testnevelés,
informatikai („b”osztályok)
Tanév közben a tantárgyi témakörök végén témazáró dolgozatokat iratunk melyeket százalékosan
értékelünk.
- A szöveges értékeléshez szükséges egységes szempontsort az 1. és 2. évfolyamon a Pedagógiai
Program melléklete tarta1mazza.
- A magatartást és szorga1mat az iskolánk által kidolgozott szempontsor alapján értékeljük.
- Az évközi értékeléseket a gyerekeknek a félévit és az év végit a szülőknek címezzük.
A félévi és év végi minősítés az első évfolyamon félévkor és évvégén, illetve a 2. évfolyam félévkor
a törvény alapján történik:
- Kiválóan teljesített
- Jól teljesített
- Megfelelően teljesített
- Felzárkóztatásra szorul
Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést, kap, a szülő bevonásával kell értékelnünk a tanuló
teljesítményét. Fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását, akadályozó tényezőket és javaslatot kell
tenni az azok megszüntetéséhez szükségek intézkedésekre. Egyéni fejlesztési tervet kell
kidolgozni.
Szöveges értékelés az 1. évfolyam első félévben és évvégén, a 2. évfolyamon első félévben a
mondatbank alapján történik /melléklet/
7. 4. 3. Osztályozás
Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles / 5 /, jó /4/,
közepes / 3 /, elégséges / 2 /, elégtelen /1/. Ez az értékelési forma a 2. évfolyam év végétől- 8.
évfolyamig történik. Az egyes fokozatok tartalmát tantárgyaktól függetlenül az alábbiak szerint
határozzuk meg.
Jeles (5) érdemjegyet, ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai (tanórai) közös munkában
különösen nagy figyelmet és érdeklődést mutat. Otthon feladatát állandóan, és legnagyobbrészt
segítség nélkül végzi. Az osztályban már feldolgozott tananyagról szóban és írásban bármikor
kiválóan és helyes magyarsággal számot tud adni, annak helye és önálló alkalmazásában nehézsége
nincs, kötelességtudása, pedig társaira jótékony hatású. Amennyiben a tanuló osztályzata mindkét
félévben valamennyi érdemjegye jeles, a tanuló szaktárgyi dicséretben részesülhet.
Jó (4) osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában érdeklődéssel és figyelemmel vesz
részt, otthoni feladatait általában segítség nélkül jól elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban
és írásban számot tud adni és azt némi segítséggel helyesen alkalmazni is tudja,
kifejezőképességében csak kisebb hiány fordul elő, de tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséről
kellő bizonyítékot nyújt.
Közepes (3) osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, otthoni feladatait
nagyobbrészt önállóan elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban vagy írásban kisebb
hiányokkal, tévedésekkel vagy pontatlanságokkal számot tud adni és azt segítséggel, alkalmazni is
tudja, kifejezőkészségében időnként nehézségei mutatkoznak, amelyeket azonban
kötelességtudóan megpróbál kijavítani.
Elégséges (2) osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, otthoni munkáját
lényeges elemeiben elvégzi, a már feldolgozott tananyag legfontosabb részeiről szóban és írásban
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számot tud adni, de ismereteit csak segítséggel tudja alkalmazni, írásbeli dolgozatainak eredménye
pedig legalább felerészt elégséges.
Elégtelen (1) minősítést kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában passzív, otthoni feladatai nem
vagy csak hanyagul végzi el, a feldolgozott tananyag lényeges részeiből szóban és írásban sem tud
számot adni, írásbeli dolgozatainak érdemjegye, pedig túlnyomórészt elégtelen.
A félévi és év végi minősítés - osztályozás - nem lehet mechanikus művelet. A záró osztályzatnak
tükröznie kell a tanuló évközi szerepléseit. Értékelni kell az igyekezetét, a teljesítmény
változásának irányát.
Az értékelések rögzítésére az országosan alkalmazott tájékoztató füzetet, ellenőrző könyvet,
osztályozó naplót, bizonyítványt használjuk.
A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet
kaphat. Ha a tanulónak „jeles" osztályzatai mellet magatartása és szorgalma is példás, a
nevelőtestületi dicséretben részesül. A dicséreteket az ellenőrzőkben, naplókban, anyakönyvekben,
bizonyítványokban is dokumentálni kell.
7. 4. 4. Mérések
A mérések azért hasznosak, mert visszacsatolnak azokhoz a követelményekhez, amelyeket mi
határoztuk meg a pedagógiai munkánkhoz és szembesítenek munkánk hatékonyságával. Ha a
minőség nem megfelelő, akkor fejleszteni kell, hogy a kimenet követelményeit elérjük.
Iskolai írásbeli beszámolás formái, rendje, korlátai
Az írásbeli értékelés vizsgálja (megismerjük, elemezzük) a teljesítményt, regisztrálja a fejlődést.
Diagnosztizáló, formatív és összegző, szummatív mérést a készségtárgyakon kívül minden
tantárgyból végzünk.
Az iskolavezetés a szaktanárokkal, és osztályfőnökökkel osztályokra, és szaktárgyakra lebontva
egyezteti az írásbeli felmérők témáját, és időpontját, a törvény által előírtak szerint, figyelembe
véve a tanulók terhelhetőségét.
Az egyeztetés ütemterve lebontva írásban a pedagógusok munkatervének része.
A tanév elején: diagnosztizáló (helyzetfeltáró)
- felmérést végzünk feladatlapon - a tanulók meglévő tudására vagyunk kíváncsiak és arra, mire
építhetünk, milyen hiányosságokat kell pótolnunk, hogyan szervezzük meg az ismétlést. Ezt a
felmérést nem osztályozzuk.
A tanév során:
- egy-egy témakör lezárása végén formatív felmérést iratunk, A-B egymással ekvivalens feladatlap
változaton.
Ezeket százalékosan értékeljük:
100% - 90% jeles vagy kiváló (5)
89% - 80% jó (4)
79% - 65% közepes vagy megfelelő (3)
64% - 50% elégséges (2)
49% - 0% elégtelen vagy nem megfelelő, felzárkóztatásra szorul (1)
Félévkor és évvégén: összegző, szummatív mérést végzünk feladatlapok segítségével. Az egy
évfolyamra járók azonos feladatokat oldanak meg.
A feladatsorokat vagy a pedagógusok állítják össze, vagy központi feladatlapokat használnak. A
füzetek, munkafüzetek vezetését a pedagógusok folyamatosan értékelik.
Alsós évfolyamon napi egy témazáró-felmérő íratható, felsős évfolyamokon egy, legfeljebb kettő.
Májusban: az aktuális évfolyamok részt vesznek az OKÉV mérésén.
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A napi beszámoltatás formái:
- szóbeli házi feladat - írásbeli házi feladat
- figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, leterheltségét
A napközis tanulók házi feladataikat a napköziben készítik el. (1-6. osztályig) a délutános tanító,
tanár néni felügyelete mellett. Az ellenőrzéshez zöld színt használnak. A délelőtti órák a házi
feladat számonkérésével kezdődnek. /házi feladat, felszerelés hiány házirendben szabályozva/
Tanulmányok alatti vizsgák szervezése: javító és osztályozó vizsga /házirend szabályozza/.
7. 5. Magatartás és szorgalom minősítése
A magatartás és a szorgalom minősítési rendszere
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és a szorgalom értékelésekor kiemelt
fontosságúnak tartjuk az alábbiakat:
- Segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését
- Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is
- Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon
- Mindig legyen személyre szabott
A magatartás és szorgalom értékelésének módja
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a ko1légákjavaslatait. Lényeges különbségek esetében az
osztályfőnöki óra keretében megvitatja azokat. A tanulók magatartását és szorgalmát havonta
érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük.
A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és tanév végén az osztályfőnök tesz javaslatot az
osztályban tanító pedagógusok közösségének. Az osztályfőnök javaslatára a testület többségi
döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tárgyat tanító pedagógus véleménye többszörösen
számítandó.
Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó.
A magatartás minősítése. Példás/5/, jó/4/, változó/3/, rossz/2/.
Szorgalom: példás/5/, jó/4/, változó/3/, hanyag/2/.
7.5. 1.A magatartás értékelése
Az értékelés szempontjai:
Megfelelés az iskolai követelményeknek:
- A házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása, betartatása
- Szükség esetén aktív kiállás a rendbontók, fegyelmezetlenek ellen, az iskolai viselkedés
szabályainak megtartásáért
- A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony
- Beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése
- Aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában
- Segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában
A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai
házirendet megtartja és másokkal is megtartja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja,
kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába.
A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség
munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő helytelen viselkedések ellen nem
mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája
esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére.
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A változó magatartású tanuló vise1kedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete ellenére
megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket csak
alkalmanként követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt.
Felelősségtudata, szimpátiája a jó és a rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran
igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias.
Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. A fegyelmező intézkedések
súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.
A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait általában nem tartja be. Kivonja magát a
közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, bomlasztja azt, munkájuk
eredményességét is gátolja, rossz példát mutat. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem
őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe
ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában
részesül.
7. 5. 2.A szorgalom értékelése
A szorgalom értékelésének szempontjai:
- a motiváltság
- a tudás megszerzésének igénye
- egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
- a tanulási folyamat
- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés
- fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység
- plusz tevékenységek (versenyek, szakkörök, énekkar stb.) Az értékelés módja
Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra
képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan
bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon,
versenyeken.
Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye általában szorgalmas munkájának köszönhető.
Változó a tanuló szorgalma, ha az iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik.
Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran nem ír házi feladatot, hiányos
felszereléssel jön iskolába
Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi
fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.
Kettő vagy több tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése hanyagnál jobb nem lehet. Ha a
tanuló egy vagy két tantárgyból bukásra áll, ezen érdemjegynél jobb osztályzatot nem kaphat.
7. 6.A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének formái
/A házirendben részletesen megtalálható/.
DICSÉRETEK 1-2 évfolyamon
Szaktanári dicséret
- az év elején tisztázzák a tanulókkal miért kapható (háziverseny)
Napközis nevelők dicsérete
- 10 „kép”, aláírás üzenő füzetben, beváltható egy „pecsétre”
Osztályfőnöki dicséret
- 5 „pecsét” beváltható 1 osztályfőnöki dicséretre (tájékoztató füzetbe, naplóba)
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- osztályközösségért végzett kiemelkedő munkáért (papírgyűjtés, kiváló felelősi munka,
ünnepélyen való szereplésért)
- kerületi verseny IV. V. VI. helyezésért
Igazgatói dicséret
- 5 osztályfőnöki dicséret után
- kerületi I. II. III. helyezésért
- budapesti és országos versenyen elért IV. V. VI. helyezésért
Nevelőtestületi dicséret
- budapesti és országos versenyen elért I. II. III. helyezésért
DICSÉRETEK 3-8. évfolyamon
Diák önkormányzati dicséret
-DÖK vezető adja (farsang, papírgyűjtés, Mikulás, karácsonyi vásár, éves munka)
Szaktanári dicséret
- az év elején tisztázzák a tanulókkal miért kapható (háziverseny)
Napközis nevelők dicsérete
- írásbeli dicséret ellenőrzőbe
Osztályfőnöki dicséret
- osztályközösségért végzett kiemelkedő munkáért (papírgyűjtés, kiváló felelősi munka,
ünnepélyen való szereplésért)
- 5 piros beírás után
- kerületi verseny IV. V. VI. helyezésért
Igazgatói dicséret
- 5 osztályfőnöki dicséret után
- kerületi I. II. III. helyezésért
- budapesti és országos versenyen elért IV. V. VI. helyezésért
Nevelőtestületi dicséret
- budapesti és országos versenyen elért I. II. III. helyezésért
Év végi jutalmak:
- könyvjutalom,
- tárgyjutalom,
- oklevél
FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 1-2. évfolyamon
Szaktanári fegyelmező intézkedések
- írásbeli szaktanári figyelmeztetés ellenőrzőbe, naplóba
- szaktanári intő ellenőrzőbe, naplóba
Osztályfőnöki, napközis fegyelmező intézkedések
- üzenet a szülőnek 10 alkalommal az üzenő füzetben
- 10 üzenet után I. osztályfőnöki figyelmeztető a tájékoztató füzetbe, naplóba
- osztályfőnöki figyelmeztető II. tájékoztató füzetbe, naplóba
- osztályfőnöki intő I tájékoztató füzetbe, naplóba
- osztályfőnöki íntő II. tájékoztató füzetbe, naplóba
Igazgatói fegyelmező intézkedések
- szülő behívása (érintett kollegák jelenléte)
- igazgatói figyelmeztető (osztályfőnöki II. intő után)
- szülő behívása (érintett kollegák jelenlét)
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- igazgatói intő (igazgatói figyelmeztető után)
Tantestületi intézkedések
- fegyelmi tárgyalás
- sportversenyeken való részvétel jutalmazó és elmarasztaló intézkedései
EGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 3-8. évfolyamon
Szaktanári fegyelmező intézkedések
- írásbeli szaktanári figyelmeztetés ellenőrzőbe, naplóba
- szaktanári intő ellenőrzőbe, naplóba
Napközis nevelők fegyelmező intézkedései
- írásbeli figyelmeztetés ellenőrzőbe
- írásbeli intő (előtte egyeztetés az osztályfőnökkel)
Osztályfőnöki fegyelmező intézkedések
- osztályfőnöki figyelmeztető I. ellenőrzőbe, naplóba (5 beírás, házirend megszegése, kötelező
versenytől való távolmaradás)
- osztályfőnöki figyelmeztető II. ellenőrzőbe, naplóba
- osztályfőnöki intő I. ellenőrzőbe, naplóba
- osztályfőnöki íntő II. ellenőrzőbe, naplóba
Igazgatói fegyelmező intézkedések
- szülő behívása (érintett kollegák jelenléte)
- igazgatói figyelmeztető (osztályfőnöki II. intő után)
- szülő behívása (érintett kollegák jelenlét)
- igazgatói intő (igazgatói figyelmeztető után)
A fokozat átléphető súlyos fegyelmi vétség esetén.
Tantestületi intézkedések
- egyeztető eljárás
- fegyelmi tárgyalás

8. Magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket
az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni.
A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha
egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén
a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első- negyedik évfolyamon
engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.

9.A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei
A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait
az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
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9.1.Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje
A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el.
/A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti, a hatodik életévét tankötelessé
válik, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Egy évvel elhalasztható a szakértői
bizottság javaslatára./
A szülő március 1. és április 30. között köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhely szerinti
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az iskola a beiratkozás idejét legalább 30 nappal korábban köteles nyilvánosságra hozni.
Az iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak
akkor utasíthatja el, ha az engedélyezett létszámot a beírt létszámot meghaladja.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. . Ha több a jelentkezési
kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk.
A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő 4 héten belül.
A sorsolás helyszíne: Az iskola ebédlője.
A sorsolásban közreműködők:
 A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános.
 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós
munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői
Szervezetének képviselője, a
leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy
helyettese,
jegyzőkönyvvezető
A sorsolás menete:
A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a
Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak.
A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik
közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell,
hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol.
Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt
behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók,
ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa
a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül.
Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek.
A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, és azoknak
a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a
jegyzőkönyvben.
Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni
kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás
lebonyolítása során.
Értesítési kötelezettség:
A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a
beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről.
A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről.
Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás
eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot).
A jogorvoslat rendje:
A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést.(Köznevelési tv. 37.§ 38.§
és 40.§)
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A szabályzat közzététele:
A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük:
 Hirdető táblán való közzététel
 Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás
 A
honlapon való közzététel
Felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója
dönt, egyeztet az iskolavezetéssel.
Az iskolába felvett tanulót, beleértve a magántanulót is, az iskola tartja nyilván.
A felfüggesztett tanuló nem áll jogviszonyban az iskolával, jegyző felé jelentési kötelezettség van.
9.2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje
A közoktatási intézményhez fűződő tanulói jogviszony megszűnéséről a Köznevelési Törvény
rendelkezik 53. §.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizenhatodik életévét betölti.
Ha a tanköteles tanuló az általános iskola elvégzése után nem jelentkezik másik iskolába, az
igazgató értesíti a tanuló lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatalt. A sajátos nevelési igényű
tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható szakértői és rehabilitációs bizottság döntése alapján.
Megszűnés
Megszűnik a tanulói jogviszony:
· ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
· az általános
iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány
kiállításának napján
Az iskolából való távozás rendje
Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint kell eljárnia:
-A távozó tanuló - miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó nyilatkozatát - az iskola
titkárságán megkapja a Kilépő lapot.
- Az iskola könyvtárába vissza kell vinnie a kölcsönzött könyveket, és ezt a Kilépő lapon
igazoltatnia kell.
- Az iskola gondnokságán lemondja az étkezést.
- Bármilyen tartozása van az osztálya vagy az iskola felé, azt rendeznie kell.
- A fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanuló nyilvántartásból és egyúttal
megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt (bizonyítvány, egészségügyi
törzskönyv, dolgozat füzetek).
- A 8. évfolyam elvégzése után a tanuló a könyvtárból kapott igazolás leadása után kaphatja
meg a bizonyítványt.

10. Nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések
Az iskolának rendelkeznie kell a feladatellátáshoz; szükséges feltételekkel /minimális eszközök/
Így: NAT és Kerettanterv kompatibilis tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok valamint
szemléltető ábrák. Minden tanév végén felülvizsgáljuk a következő és szükséges eszközeit és
beszerezzük.
A taneszköz kiválasztás szempontjai:
- NAT - kerettanterv kompatibilis
- Szakmai munkaközösség egyeztetésével történik
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- Praktikus
- Elfogadható ár
Nagy hangsúlyt fektetnek kollégáink a tankönyv és segédeszközeik kiválasztására:
NAT konformitás:
- Adekvát-e az életkori szakasznak?
- Megfelel-e a gondolkodásfejlődésnek és fejlesztésnek?
- ismeretek megszerzése
- konkrét-absztrakt
- megértés
- folyamat, összefüggés, értelmezés
- konvergencia, divergencia
- alkalmazás
- aktivitás, motiváltság
- megragadás, érdeklődés
Taneszközök kiválasztásának elvei
A tananyagnak és taneszköz rendszemek kölcsönösen le kell fednie egymást. Ez azt jelenti, hogy
a tananyag minden elemének meg kell jelennie legalább egy taneszközben, és bármely taneszköz
tartalmának kell, hogy legyen megfelelője a tananyagban. Minden tantárgyi tantervhez pedagógiai
segédletek (tanítási program/ vagy tantárgyi útmutató), feladatgyűjtemény, időterv (tanmenet),
mérőlap és értékelési útmutató és taneszköz tartoznak.
A taneszközök - eddig meghonosított - mind a kilenc fajtájára igényt tartunk a pedagógiai folyamat
tervezésünk során.
 Nyomtatott taneszközök
 Nyomtatott grafikai eszközök
 Auditív információhordozók
 Vizuális információhordozók
 Audio-vizuális információhordozók
 Tanuló kísérleti eszközök
 Tanári demonstrációs eszközök
 Oktatócsomagok
 Oktatástechnikai eszközök
A könyvtár állomány bővítése eddig is feladatot jelentett számunkra, s a jövőben is szeretnénk ezt
a tevékenységünket folytatni.
Elvünk, hogy a tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának joga-megfelelő
szakmai egyeztetés után-a munkaközösségeké.
A taneszközök a pedagógiai programmal szinkronban több évre használhatók legyenek. A
tankönyvcsaládok kiválasztásánál a tantárgyak közötti megfelelés céljából figyelemmel kísérjük a
tananyag-feldolgozás jellegét (enciklopedus, eklektikus, szintetizáló).
Általános alapelveink még:
Szerepeljenek a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben.
Feleljenek meg a NAT követelményeinek, az életkori sajátosságoknak és a didaktika
szempontjainak.
A differenciált foglalkozást tegyék lehetővé (tehetséggondozás, felzárkóztatás).
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A taneszközök ára mérsékelt legyen.(Önkormányzat ingyen biztosítja)
A kiválasztásnál a szülők hozzájárulása szükséges

11. Az iskola kulturális élete, hagyományai, ünnepei
Minden ember egy adott nyelvi kulturális közegben él. Ez alapvetően meghatározza
gondolkodásmódját, világlátását, magatartását.
11. 1. Szabadidős tevékenységek
Az egész napjukat iskolában töltő gyermekek számára az egész napos foglalkozás különböző
szervezeti kereteiben gondoskodnunk kell arról, hogy a napi tanulás mellett módjuk nyíljék
pihenésre, regenerálódásra. Intellektuális képességeik mellett, arányosan fejleszthessék egyéb
képességeiket, kreativitásukat.
Választható tevékenységek révén biztosítjuk gyermekeink sokoldalú fejlődését, mivel a szabadidő
töltési szokások döntően ebben a korban alakulnak ki. Ahhoz, hogy a szabadidő tartartalmas
eltöltésére készítsük fel őket, sokfajta szabadidős tevékenységet kínálunk számukra, figyelembe
vesszük a gyerekek életkorát, érdeklődését, nemenkénti különbségét.
Arra törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások sokféle képességet fejlesszenek, lehetőséget
adva arra, hogy a gyermekek minél többfajta foglalatosságot próbáljanak ki, s a választott
tevékenységben elmélyülve megtalálják kikapcsolódásukat.
Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a tanórákon tanultakkal összhangban legyen a délutáni
elfoglaltság. Fontos, hogy további művelődésre, önművelésre adjanak alkalmat, lehetőséget a
délutáni foglalkozások.
Figyelemmel kísérjük az egyes gyermekek választását, a tevékenységekben való aktivitásuk
jellegét. Segítünk és bevonjuk a szabadidős tevékenységekbe a visszahúzódó, peremhelyzetű
gyerekeket.
Elvünk, hogy a nevelői irányítás közvetett módon valósuljon meg, hogy a gyermekek
szabadidejükben valóban szabadnak érezzék magukat.
Iskolánkban a következő szabadidős tevékenységek közül választhatnak gyermekeink:
- színház, mozi, cirkusz, bábszínház bérletes előadások
- kézműves- klub napközis foglalkozások
- állatkerti séta /20 ingyenes jegy/
- könyvtárlátogatás
- DSE foglalkozás, DSE keretében BA-KA-HAT hétvégi túrák
11. 2. Hagyományok:
- Őszi-tavaszi papírgyűjtés
- Jön a Mikulás, Karácsonyi hangverseny, "Luca napi" vásár, Karácsony osztálykeretben
- Tavaszi cserje, faültetés
- ÖKO téma nap, Egészségnap, Családi nap
- Farsang, Gyermeknapi rendezvény, Sportnap
11. 3. Táborok: szülők által finanszírozott
- Balatonvilágos
- Erdei iskola
- Iskolai 1 napos tanulmányi kirándulás
- Iskolai angol nyelvi tábor
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- Iskolai sporttábor
11. 4. Ünnepeink:
- Tanévnyitó- tanévzáró ünnepély
- Október 6.,október 23., március 15.
- Sportnap-iskola nap
- Ballagás

12. Pályaválasztás
Októberben a 8-os szülőknek pályaválasztási szülői értekezletet tartanak a pályaválasztási felelős
és a 8-os osztályfőnökök.
Beiskolázási mutatóink jók. Figyelemmel kísérjük a volt nyolcadikosaink középiskolai tovább
haladását.

13. Legitimáció:
A Pedagógiai program és helyi tanterv elfogadásának személyi és időbeli hatálya:
A Pedagógiai program és Helyi tanterv elfogadásának rendje:
Véleményezési kötelezettség: szülői munkaközösség, szakmai munkaközösség, intézményi tanács
Véleményezési kötelezettség: diákönkormányzat, egyetértési jog: a tanulókat érintő kérdésekben
diákönkormányzat
Elfogadási jogkörrel rendelkező: nevelőtestület
A Pedagógiai programot és Helyi tantervet nevelőtestület felülvizsgálta, módosította és elfogadta:
Budapest, 2015.09.04.
Egyetértési jog: fenntartó, működtető
Értékelés, ellenőrzés: fenntartó
Jóváhagyta: az intézményvezető 2015.09.04..
Jelen Pedagógiai program és Helyi tanterv a fenntartó és a működtető egyetértésével az igazgató
jóváhagyásával lép hatályba.
Hatályba lépése:2015.12.02.
Nyilvánosságra hozatal: az iskola honlapján, titkárságon.
Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha az SZMSZ módosítását
kezdeményezi:





a fenntartó
a nevelőtestület
az iskola vezetője
szülői közösség.

Kötelező felülvizsgálata: 2018.

14. Mellékletek:
14. 1. számú melléklet:
Iskola-egészségügyi szolgálat véleménye
Az iskola pedagógusai és az iskolai egészségügyi szolgálat kapcsolata példaértékű. Az
egészségnapokon, illetve az egészséges életmód előadásokon a gyermekek érdeklődése igen jó. A
későbbiekben is tervezzük a leírtaknak megfelelően az előadások megtartását.
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A szűrővizsgálatok (hallás-látás) páratlan osztályokban történik. Osztályvizsgálaton minden
évfolyam részt vesz. A nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet a sportolásra és az ezzel kapcsolatos
iskolai teendőkre.
A leírt egészségnevelési program az iskolai élet valamennyi területét átfogja a tanórákat és a
tanórán kívüli foglalkozásokat is. A program készítésébe az iskola egészségügyi szolgálat is
bekapcsolódott, így ismert a program előttünk. Így az egészséges életmód kialakulása szervesen
illeszkedik a gyerekek életkori sajátosságaihoz.
Az iskola egészségügyi szolgálat támogatja, és részt vesz a program végrehajtásában.
Budapest, 2013. március 19.
Dr. Érseki Ildikó

14.2. számú melléklet
SNI és BTM tanulókat segítő program.
A fejlesztés alapelvei, feladatok
Alapelvek:
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 a tanulót mentesíteni lehet.
A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.
Gyógypedagógus, közreműködése szükséges a tanulók sajátos nevelési igényének kielégítésére.
Utazó gyógypedagógust a kerületi Szakszolgálat biztosít /eddigi gyakorlat szerint/.
Feladatok:
 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása
 a kudarctűrő képesség növelése
 az önállóságra nevelés
A fejlesztő tevékenység területei
- a testséma biztonságának kialakítása
- a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten
- a vizuo-motoros koordináció gyakorlása
- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése
- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató, elemző, szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe vevő, valamint a
vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel
- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása alatt
- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során
- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel
- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi
írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával
- az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése
- a testséma kialakítása
- a téri relációk biztonsága
- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása
- a szerialitás erősítése
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segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése
a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a
képi, a vizuális megerősítés
- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést
segítő technikák, eljárások megtalálása alkalmazása
Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar
- az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében
- a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén – ennek alapján a tanuló
alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése
- együttműködés a családdal és más szakemberekkel
- fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása
Feladatok
Minden tanév elején a szakértői vélemények elemzése és a tanuló 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. (gyógypedagógusok, az intézmény pedagógusai,)
Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban mindenki a maga
kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia,
az egyéni fejlődési lap vezetése az ő feladata.
A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok korrepetálással,
differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.
A rehabilitációs órák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában, a
közoktatási törvényben előírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra kötelezően előírt óraszám
15%-a).
A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható.
Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő bevonásával történik.
Feltételek
A személyi feltételeket az ajkai Nevelési Tanácsadó utazó szakemberhálózat keretén belül
biztosítja (logopédus), illetve helyben is adottak a szakemberek.
 gyógypedagógus
 fejlesztő pedagógus
 orvos, gyógy testnevelő
Tárgyi feltételek
 fejlesztő szoba
 fejlesztő és terápiás eszközök
 fejlesztő játékok
 fénymásoló
 számítógép, számítógépes programok
 szakkönyvek, szakfolyóiratok
-
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14.3. számú melléklet:
Az iskolai tankönyvellátás rendje ( EMMI rendeletek alapján)
Határidő
január 31.

február
hete

március

Feladat
Az iskolai tankönyvellátás feladatainak meghatározása,
tankönyvfelelős megnevezése,
A szaktanárok és szakmai munkaközösségek javaslata a
tankönyvek kiválasztására
első A nevelőtestület, az SZMK és az intézményi tanács
véleményének kikérése, a tankönyvellátás rendjének
megállapításához,
a
tankönyvellátáshoz
és
a
tankönyvtámogatáshoz
diákönkormányzat tájékoztatása
Szülők tájékoztatása a tankönyvrendeléssel kapcsolatban,
tankönyv támogatási igények felmérése:
ingyenes
normatív kedvezmény
további kedvezmények
A szülők véleményezhetik a tankönyvrendelést, és
nyilatkozhatnak arról, hogy megvásárolják a tankönyveket
vagy használt tankönyvekkel kívánják megoldani gyermekük
tankönyvellátását.

április vége

május 31.

június 30.

Tankönyvrendelés:
cím
darabszám
érintett tanulók (1. évfolyam esetében becsült létszám)
kedvezmények
kinek nem rendel és miért

Felelős
Igazgató
Munkaközösség
vezetők
Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Gyermekvédelmi
koordinátor

Igazgató

Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Tankönyvfelelő

Tankerületi
fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzése
Igazgató
Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek és kötelező Tankönyvfelelős és
vagy ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele.
könyvtáros.
Az ingyenes tankönyveket az igazgató az iskolai könyvtár Könyvtáros
állományába veszi, elkülönítetten kezeli, és a tanulók
rendelkezésére bocsátja a házirendben meghatározottak
szerint,(a 2013/14. tanévtől kezdődően az 1. évfolyamtól
felmenő rendszerben ingyenes tankönyvellátás biztosítás)
Tankönyvrendelés módosítása.
Igazgató
pedagógus kézikönyvrendelés
Tankönyvfelelős

szeptember 8.

Pótrendelés határideje

október 1.

normatív kezdeményben részesülők státus módosítása
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A tankönyv-kölcsönzés szabályai:
Ha a tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtárból valósul meg, a könyvtáros tanár a tanév első
hetében átadja az ingyenes tankönyveket a szülőknek és tanulóknak átvételi aláírással.
A tanuló köteles vigyázni az ingyenes tankönyveire: bekötni hagyományos módon lehet, és tollal
nem lehet beleírni.
A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője anyagi felelősséggel tartozik, a kölcsönzött tankönyv
elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskolának köteles megtéríteni.
Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.
A tanuló a kölcsönzött tankönyveket a tanév utolsó tanítási hetén a könyvtárosnak köteles
visszaszolgáltatni.
Ha a tanuló jogviszonya megszűnik köteles a kölcsönzött könyveket visszaadni.

14.4.Legitimációs nyilatkozatok:
SZMK
Diákönkormányzat
Intézményi Tanács
Nevelőtestület
Fenntartó KLIK Budapest, XV. tankerülete
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15.Függelék:
15.1. Módosítások a tartalomjegyzék pontjai szerint.
1.2 A Kolozsvár Utcai Általános Iskola jellemzői
Létszám aktualizálás
év-évf.
1.
2.
3.
4.
2012/2013.
43
48
38
54
2013/2014.
50
45
51
38
2014/2015.
52
51
46
48
2015/2016.
44
54
46
47

5.
41
51
39
48

6.
42
39
50
39

7.
42
41
36
42

8.
40
42
40
36

összesen
348
357
362
356

1.3. Kolozsvár Utcai Általános Iskola arculata
A Köznevelési Törvényben előírtaknak megfelelően az órák megoszlása a következő: 2015/2016.
09.01-től:

1. a
1. b
2. a
3. b
4. a
2. b
3. a
4. b
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.

5 tornatermi óra
2 tornatermi óra, 2 óra úszás, 1 óra néptánc
4 tornatermi óra, 1 óra úszás
2 tornatermi óra, 2 úszás, 1óra néptánc
4 tornatermi óra, 1 óra úszás
3 tornatermi óra, 1óra úszás, 1óra néptánc
4 tornatermi óra,1 óra úszás
3 tornatermi óra,1 óra úszás, 1óra tánc
5 tornatermi óra
5 tornatermi óra
5 tornatermi óra
5 tornatermi óra

Végezzük a NETFIT méréseket is-értékelést is.
1.4 Emeltszintű angol pedagógiai programja /felmenő rendszerben/
A csoportbontás kritériumai, az eljárás menete az emelt szintű angol nyelvi osztályokban:
Az emelt szintű angol nyelvi osztályok csoportjainak kialakításánál a következő szempontokat
vesszük figyelembe:
 a gyerekeknek a nyelvtanuláshoz való hozzáállását
 az első évfolyamon végzett tanórai munkáját
 nyelvtanáraik véleményét
 a második év legelején a tanulók az osztályfőnök és az angol nyelvtanárok előtt
szóban számot adnak tudásukról, az első évben tanultakról: a tanult témakörök
szókészlete, a tanári utasítások megértése, egyszerű párbeszédek, szituációk
használata
83

Mindezek figyelembevételével döntjük el, hogy ki kerül az 1., és ki a 2. csoportba. A szülőket
erről az osztályfőnök közreműködésével tájékoztatjuk.
Átjárás az egyes csoportok között (emeltszintű angol, normál szintű angol nyelvi osztályok).
Az emelt szintű angol nyelvi osztályokban és a normál angol osztályokban a csoportok között az
átjárás biztosított a tanév végén. Minden törzsanyagot tanítunk, csak az anyag mélysége, az
elsajátítás minősége különbözik.
Az eljárás menete:
 a nyelvtanár megbeszéli az osztályfőnökkel a csoportváltás okát, a lehetőségeket
 az osztályfőnök behívja a szülőt, és közli a csoportváltás tényét, okát
 a szülői beleegyezés és a nyelvtanárral történő konzultáció után a tanuló átkerül a
másik csoportba
4. és 6. osztályban év végén szintfelmérőt írnak a gyerekek, melyben számot adnak az addig
tanultakról. A százalékos értékelés után tájékoztatjuk a szülőket az eredményről . A tanuló
lehetőséget kap, hogy a másik csoportba átkerüljön.
7. osztályban otthoni, majd órai feldolgozásként kötelező olvasmányt kapnak a gyerekek, mely az
Oxford Kiadó egy könnyített olvasmánya.
2.3.Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Sorrendiség

2.3.1.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
2.3.2.A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása
2.3.3.BTM- és SNI tanulók
2.3.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

A fejlesztés általános elvei
2.4. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
- A gyermekvédelmi koordinátor segít a veszélyeztetettség megelőzésében, ill. a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésében, figyel a hátrányos helyzetű gyerekekre.
- Szükség szerint részt vesz a szülői értekezleteken és családlátogatásokon.
- Az év elején a vezetők, és az osztályfőnökök segítségével tájékozódik a veszélyeztetett
gyermekekről és a veszélyeztetettség okairól / Fővárosi Pedagógiain Szakszolgálat/
2.9.2. A környezeti nevelés lehetőségei az intézményünkben, kikerült osztályok témakörök 10 oldal

2.12. Külső kapcsolatok rendszeres formái
 Csokonai Művelődési és Sport Központ
 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat/ XV. kerületi tagintézménye
3.6. Osztályfőnöki nevelőmunka
Osztályfőnöki órák témakörei
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5.Óraterv – kötelező és választott órák: 1-8. osztályig
Alsós évfolyamok órái

2015/2016.

normál

angol
1. a
k

magyar nyelv-és
irodalom
angol
matematika

2. a
v

7

k

v

7
2

4

4. a régi

3. a
k

v

k

6

1

7

2

5

2
4

4

v

1. b

2. b

4.b régi

3. b

k

v

k

v

k

v

k

7

0,5

7

0,5

6

0,5

7
3

3,5

4

informatika

0,5

4

1

0,5

4

1

0,5

3,5

1

1

környezetismeret

1

1

1

1,5

1

1

1

1,5

ének-zene

2

2

2

1

2

2

2

1

rajz

2

2

2

1

2

2

2

1

technika

1

1

1

1

1

1

1

1

testnevelés

5

4

4

4

2

3

3

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

úszás
tánc
hit és erkölcstan

1

1

1

osztályfőnöki

1

összesen:
Választott

23

2

23

2

22

3

26

1
0

23

2

23

2

22

3

24

órák,

informatika,
szakkör,
korrepetálás,
napközi,
csoportbontás

Összes óraszám:

26

26

25

24

23

23

22

21

51

51

50

50

48

48

47

46
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v

1

Felsős évfolyamok órái

2015/2016.

5.a
k
v
magyar nyelv-és
irodalom
hon-és népism.

4

angol
6.a
7.a
k
v
k
v
4

3

8.a régi
k
v

0,5

4

5.b
k
v
4

1

1

normál
6.b
7.b
k
v
k
v
4

1

3

1

8.b régi
k
v
4

1

angol

3

2

3

2

3

2

3

2?

3

matematika

3

0,5

3

1

3

0,5

3

1

3

0,5

1

informatika
környezetismeret

2

2

történelem

2

2

1

3

1

1

3

1

1

2

2

2

2

3
1

3

3

1

3

1

1

2

2

2

2

kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

fizika

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

biológia

1,5

1,5

1,5

1,5

földrajz

1,5

1,5

1,5

1,5

1

0,5

1

0,5

ének-zene

1

rajz

1

1

1

média

1

1

1

1

1

1

technika

1

1

1

0,5

1

1

1

0,5

testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

hit és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

összesen:

25

összesen:
Választott

3

25

3

1

28

3

1

28

3

25

3

25

2

1

28

2

28

1

28

28

31

31

28

27

30

29

23

13

21

12

16

10

17

10

51

41

52

43

44

37

47

39

órák.

informatika,
szakkör,
korrepetálás,
napközi,
csoportbontás

Összes óraszám:
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14.4.Legitimációs nyilatkozatokba bekerült:
Intézményi tanácsvéleményezés
15.2.Szöveges értékelés az 1. évfolyam első félév és évvége, a 2. évfolyamon első félév
Elsős évfolyam:
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd és szóbeli kifejezőkészség
A beszéd tisztasága
Szókincse
Írás
Íráshasználat
Íráskép
Írástempó
Másolás
Tollbamondás
Írás emlékezetből
Olvasás
Viszonyulás az olvasáshoz
Hangos olvasás-olvasástechnika
Néma olvasás- szövegértés
Matematika
Számfogalom
Számolási készség
Összefüggések felismerése
Angol
Beszéd:
Kiejtés
Nyelvhelyesség
Folyékonyság
Szövegértés:
Tanári utasítások
Magnó
Nyelvtani szerkezetek
Mondatszerkesztés
Szókincs:
Szókincs
Memoriterek
Nyelvtan:
Órai aktivitás
Informatika
Tájékozódása az informatikai környezetben
Felhasználói felület kezelése
Tematikus rajzok, szövegek készítése
Problémamegoldása
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Hit és erkölcstan
Testnevelés
Hely- és helyzetváltoztatása pontos.
Hely- és helyzetváltoztatása bizonytalan.
Futástechnikája szabályos.
Futástechnikája fejlesztésre szorul.
Az egyensúlygyakorlatokat könnyedén tudja megoldani.
Az egyensúlygyakorlatokat segítséggel tudja megoldani.
A talajtorna elemeket szabályosan hajtja végre.
A talajtorna elemeket hibákkal hajtja végre.
A labdát folyamatosan vezeti.
A labdát gyakori hibával emeli.
A játékban sportszerű.
A játékban sportszerűtlen.
Órai munkája intenzív.
Órai munkája változó.
Órai munkája gyenge.
Második évfolyam
Magyar nyelv-és irodalom
Beszéd
Beszédértés
Szókincs
Kiejtés
Szóbeli kifejezőkészség
Olvasás
Érdeklődés
Hangos olvasás (felkészülés utáni olvasástechnika)
Néma olvasás-szövegértés bizonyítása szóban
Néma olvasás-szövegértés bizonyítása írásban
Írás, íráskép
Füzetvezetés
Helyesírás
Matematika
Műveletvégzés, számolási készség
Összefüggések felismerése
Angol
Beszéd:
Kiejtés
Nyelvhelyesség
Folyékonyság
Szövegértés:
Tanári utasítások
Magnó
Nyelvtan:
88

Nyelvtani szerkezetek
Mondatszerkesztés
Szókincs:
Szókincs
Memoriterek
Órai aktivitás
Informatika
Tájékozódása az informatikai környezetben
Felhasználói felület kezelése
Tematikus rajzok, szövegek készítése
Internet használata
Egyszerű algoritmusok értelmezése
Problémamegoldása
Hit és erkölcstan
Testnevelés
Mozgáskoordináció
Mozgása összerendezett.
Mozgásának összerendezettsége fejlődő.
Mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez.
Konfliktushelyzetben is sportszerűen viselkedik.
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja meg azokat.
Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik társaival.
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran előfordul,
hogy nem tartja meg azokat.
Meggondolatlan (türelmetlen), erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét.
Labdajátékok
A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező.
A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező.
A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb.
A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező.
Gimnasztika
A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre.
A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul hajtja végre.
A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi.
Atlétika
Gyors és kitartó futásra is képes.
A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre.
A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani.
A kislabda- hajítás adott technikáját elsajátította, képes a labdát távolba és célba juttatni.
A kislabda- hajítás adott technikáját nem tudja elsajátítani, nem képes a labdát távolba és célba
juttatni.
Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben.
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A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősíteni kell izomzatát.
Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra.
A gurulóátfordulásokat előre biztonsággal végzi.
A gurulóátfordulások kivitelezése mindkét irányba nehézséget okoz.
Magatartás
Magatartása fegyelmezett, udvarias.
Az iskolai házirendet mindig betartja.
Magatartása jó, az iskolai házirendet nem mindig tartja be.
Magatartása változó, néha beszélget, zavarja a társait.
Magatartása változó, sokszor zavarja a társait.
A szabályokat nehezen fogadja el, még nem képes alkalmazkodni.
Gyakran megszegi a házirendet.
Nevelőihez való viszonya őszinte.
Nevelőihez való viszonya tisztelettudó.
Nevelőihez való viszonya őszinte, tisztelettudó, udvarias.
Nevelőihez való viszonya túlzottan bizalmaskodó.
Ritkán vét az illemszabályok ellen.
Sohasem szorul figyelmeztetésre.
Ritkán szorul figyelmeztetésre.
Gyakran szorul figyelmeztetésre.
Társaival szemben készséges, udvarias, kezdeményező.
Társaival szemben zárkózott, néha közömbös.
Jószívű.
Társaival gyakran kerül konfliktusba.
Szorgalom
Munkavégzése önálló, legtöbbször kitartó.
Munkavégzése bizonytalan, állandóan segítségre szorul.
Órai munkája aktív.
Órai munkája életkorának megfelelő.
Órai munkája jó.
Órai munkája változó.
Órai munkája során bíztatásra szorul.
Órai munkája során nehezen motiválható.
Felszerelése mindig hiánytalan.
Felszerelése ritkán hiányos.
Ceruzái mindig hegyezettek.
Ritkán érkezik tompa ceruzával.
Házi feladatait maradéktalanul elvégzi.
Házi feladatait nem mindig végzi el maradéktalanul.
Házi feladatait gyakran nem végzi el.
Házi feladatait általában jól végzi el.
Füzetvezetése tetszetős, szép, tiszta.
Füzetvezetése kicsit rendetlen, maszatos.
Magyar nyelv és irodalom
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Beszéd és szóbeli kifejezőkészség
A beszéd tisztasága
- Beszéde tiszta, érthető.
- Beszéde tiszta, halk.
- Néhány hang képzése még bizonytalan.
- Néhány hangot már magában is tisztán ejt.
- Sok hangképzési hibája van.
- Beszéde korrekciót igényel.
Szókincse
- Szókincse gazdag, választékosan beszél.
- Beszéde és szókincse korának megfelelő.
- Szókincse szegényes.
- A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott.
- Ha segítünk, gondolatait helyesen választott szavakkal közli.
- Szívesen mond verset és mesét.
- Gondolatait biztatás után már szívesen közli.
- Nehezen fejezi ki magát.
Írás
Íráshasználat
- Írásos tevékenységet szívesen végez.
- Vonalvezetése és írása biztos.
- Vonalvezetése és írása határozatlan.
- Füzete tiszta, rendezett.
- Füzetvezetése rendezetlen.
Íráskép
- Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.
- A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja.
- Írásképe esztétikus, egyéni.
- Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan.
Írástempó
- Írása lendületes, folyamatos.
- Írástempója az átlagosnál gyorsabb.
- Írástempója életkorának megfelelő.
- Az írástempója lassú.
Másolás
- A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról.
- A tanult betűk, szavak másolása pontatlan.
- Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni.
- A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit.
- Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
- Hibáit nem tudja javítani.
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Tollbamondás
- Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.
- Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.
- Tollbamondás után kevés hibával írja le a betűket és a szavakat.
- Tollbamondás után sok hibával írja le a betűket és a szavakat.
- Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat.
- Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat.
- Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
Írás emlékezetből
- Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat.
- Emlékezetből kevés hibával írja le a szavakat.
- Emlékezetből pontatlanul ír.
- Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni.
- Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit.
Olvasás
Viszonyulás az olvasáshoz
- Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
- Még nem olvas szívesen.
- A verset, mondókát hibátlanul, érthetően mondja.
- A verset, mondókát kevés hibával mondja.
Hangos olvasás-olvasástechnika
- Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.
- Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében.
- Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:
- Önállóan összeolvassa a tanult betűket.
- A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan.
- A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent.
- Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat.
- Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számára.
- Olvasása folyamatos.
- Szólamban olvas.
- Olvasása szóképes.
- Olvasása szótagoló.
- Hibátlanul olvas.
- Kevés hibával olvas.
- Sok hibával olvas.
- Tempója jó ütemű.
- Tempója lassú.
- Mondatvégi hangsúlya megfelelő.
- Mondatvégi hangsúlya hibás.
Néma olvasás- szövegértés
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- Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat, a feladatokat önállóan oldja meg.
- Elolvassa a rövidebb szövegeket, de még nem tudja elmondani, mit olvasott.
- A rövidebb szövegeket némán elolvassa, de a feladatok megoldására önállóan még nem képes.
- Az olvasottakat kérdések segítségével mondja el.
- Még nem képes a szöveget némán elolvasni, feladatokat megoldani.
Matematika
Számfogalom
- Órákon aktív, figyelmes.
- Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik.
- A matematikai feladatokat szívesen végzi.
- A matematikai feladatokat többnyire elvégzi.
- Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig.
- A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt.
- Nem ismeri fel a tanult számokat.
- Számfogalma biztos 0-20-ig.
- Számfogalma bizonytalan 0-20-ig.
Számolási készség
- Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására.
- Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni.
- Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására.
- Képről helyesen alkot számfeladatot.
- Képről segítséggel képes számfeladat folytatására.
- Még nem tud képről számfeladatot megoldani.
- Önállóan képes összeadni és kivonni 20-as számkörben.
- Eszközzel tud összeadni 20-as számkörben.
- Eszköz nélkül még nem képes műveltek elvégzésére.
- Számok bontása hibátlan.
- A számok bontását kevés hibával végzi.
- Feladat megoldása gyors.
- Feladat megoldása tempója megfelelő.
- Feladat megoldása tempója megfelelő.
Összefüggések felismerése
- Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja.
- Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, segítséggel oldja meg.
- Az egyszerűbb nyitott mondatok megoldására még nem képes.
- Az egyszerűbb szöveges feladatot önállóan megoldja.
- A szöveges feladatokat önállóan oldja meg.
- A szöveges feladatokat segítséggel tudja megoldani.
- Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat.
Angol
Beszéd:
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- Kiejtés (tiszta, bizonytalan, érthetetlen)
- Nyelvhelyesség: (helyes, alakul, pontatlan)
- Folyékonyság (Folyékony, bátortalan, akadozik)
Szövegértés:
- Tanári utasítások (pontos, pontatlan, lassú)
- Magnó: (biztonsággal, nagy vonalakban, bátortalanul)
Nyelvtan:
- Önálló mondatszerkesztés (bátor, segítségre szorul, bizonytalan)
Szókincs:
- A tanult szavakból álló szókincs (bő, közepes, szűk)
- Memoriterek megtanulása (pontos, nehézkes, pontatlan)
Órai aktivitás:
- Az órán való részvétel (aktív, felszólításra dolgozik, passzív)
Informatika
- Tájékozódása az informatikai környezetben: önálló – segítségre szorul – segítséggel sem tudja
- Felhasználói felület kezelése: jó – megfelelő – gyenge
- Tematikus rajzok, szövegek készítése: önállóan – segítséggel – nem tudja
- Problémamegoldása: kreatív – jó – megfelelő – gyenge
15.3.Szöveges értékelés
A Hit és erkölcstan- Erkölcstan
1.2.5.6.7. évfolyamain:
- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- megfelelt
- tantervek értékelésénél

Budapest,2015.12.02.

Selényiné Stier Márta igazgató sk.
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